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BüyUk devletler Balkan 
merkezlerinde siyasi 
faaliyetlerini artırdılar 
• 

lngiltere Bulgaristanın da dahil 
olacağı bitaraf bir Balkan bloku 

teşkil etmek istigor 
Paris siyasi mahfellerine göre ltalya bütün gayretini Yugoslavya ve Bulgaristan 

üzerinde teksif etmiş, Almanya da Ankarada harekete geçmiş 

Rumen Nazırı Londrada -y·~;;;y·;;ı~kfr·İ·~ 
temaslarına başladı · tünel işletmeleri 

belediyeye verildi 
Ankara 23 (HU5usi) - t.tan

bul Tramvay, Elektrik ve Tünel 
İşletmelerinin şimdiden İstanbul 
Belediyesine devri ve bunların 
bundan böyle belediye tarafın -
dan id«resi hiikfunetçe karar al
tına alınmıştır. 

(D~amı 11 incı sayfada.) 

Belediyenin yeni 
otobüsleri 8 ay sonra 

Lorcl Haliftıb Ocfnko seferlere başhyacaklar 
Pana 23 (Husuat) - İtalya ve Alınaa - ktb edilmektedir. Siyu! mahfeller Bal -

:ın Balkanlarda sarfettikleri diploma - kan antantmı inhiW. matuf olan bu me- Otobüsler Almanyaya 
nıeaaı burada büyük bir dikkatle ta • (Dnc'"' ıı tlCi •11fadGJ sipariş edilecek 

1 Bu gün 18 sayfa 1 

İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı S Kuruş 

BOGAZLAR 
Eski şeklile bir boğazlar 
meselesi yoktur, herşey 

gibi bu da değişmiştir 
r;,:;:~~:~·;:=-::;:,:~:~·=~::·;:~;;:·;:·;.::=ı 
: lenmedikçe boğalar maelaintle Tirlıiyeyi zorlıyacalı hiç hir lıuuHt 
i yolıtıır. Bu iflar olup bitinciye lıaJar Türkiye boialan 
i politilıannın icabrn4 6Ör• lıullanmalıta urbat lıalabilecektir. ! 
~ . '··········-··························-- ···-------······ ....................... , 

Yazan: Muhittin Birgen 

BoğulAnfcm bir finldf 
Son zamanlarda Avrupada büyük bir,hinlerde bofazlar meselnlntn tılıemmi • 

çarpışmanın içtinabı imkinaız bir hadise yetle oanlanmuıııa vesile verdL Tnrki • 
olmak üzere telakki edilmesi. birçok zi - CDeftmı ı nolde. B-sln dtw•an4a) 

Hitlerin küçük devletlere 
gönderdiği su listesi 

Pariste infial uyandırdı 
Bir Fransız gazetesi, Almanyanın suallerine 

muhatab olan devletleri göGUslerina 
tabanca dayablmış insanlara benzetiyor 

Yugoshı~-N~ Prens 
Pol Romaya gidiyor 

İstanbulda işletile:ek otobüslerin ev Paris 23 - Hitler tarafından küçük kaba bir manevradır. Hiç kimseyi al • 
safını tesbit etmek uzere ecnebi oto - devletlere göndertlen &Ual listesini dataınaz. 

/ta/yanlar Yugoslavganın kal'i 
olarak mihver sistemine iltihak 
etmekte olduğunu bildiriyorlar 

büs firmalarile yapılan ~emaslar neti- mevzuu bahsedeıı Petit Parisien diyor Excelsior şöyle yazıyor: 
oelendirilmek üzeredir. Istanbulun so- lti" İnsan kendini rüyada sanıyor, Al • 
kakl~rı başka ~.eı_n~eketle~n sokakla- ·• Cermen korkusu karşısında herkes manya, Avusturyada Çeko - Slovakya
nna benzemedı~ .ı~m yem gelecek o - biliyor ki, küçük devletlere düşen şey da ve Litvanyada yaptıklarından son -
tobüslerin ş:11ı:mızın sokak~arına uy - ihtiyat göstermektir ve hiç şüphesiz ra da kendi niyetlerinin t~~zll~~d~n 
gun olınası ıktiza etmektedır. ~cnebi bu dfvletler Bitlerin beklediği ceva- şüphe edilmesine mugber gıbı gozukü-
finnaları şehrin sokaklarını tetkık et - b 0 kl di Bu hakikaten çok (Devamı 3 üncü saytaa.aJ . 1. tob·· . . ı ver _ce er r. , 
miş ve İstanbula elve~ ı o. us tıpı - -======-=-===z=~===-=-=ıı::ıı==--=--~-=-====::ı::::m---mm:=1-
nin evsafını tesbit etınışlerdır. k b d .. 

Belediye reis .nn2avini Lt1tfinin ri - Çocu ayr amı un 
yaseti altında bır h~!et ~ vrupa'ya si -

li Venedik 23 - Yugoslav Naibi Poll Yugoslavya ile İtalya arasındaki bağ pariş olunacak otob:~~erı~ ':t~~e - · • ı k ti 1 d 
ın ayısın ikinci yarısında resmen Ro - ların kuvvetllliğ1nl tebarüz ettirmek (Detnmı ~~' ıa 4 mer asım e u u an l 
..:,yı zıyaret edecektir. (Devamı ıı nci ~yfadtı) • ingiltere~in B~rlin 

Galatasaray Vefayı 4 -1 mağlub ettı sefiri bırdenbıre 
vazifesi baş111a döndo 

I 
: 

Londra 23 _ İngilteremn Berlin büyük 
elçili olup 19 Marttanberi Londrıda bu -
lunan ve vazifesi bapna ancak Mayıs ba
fllld& &itmeli mukarrer bulunan Hender
aon birdenbire bugün Berline lftmek 1-
zere vapura binmiştir. (A.A-) 

Romanyadaki Macarlar 
silAh kullanmalarına 
müsaade istiyorlar 

'Bükref 23 - Romanyadaki Macar • .. 
kalliyetleri h11kfımete bir muhtıra vererek 
qaltdaki metalibatta bulunm'llflardır: 
Macarların elueriyet tefkil ettikı.rt 

mıntakalatda Macar liu.nınıa kullanılma
a. Macarların cemiyet teşkil edebilme • 
leli, Maov çiftçllıeriuln aiWa JruDınme -
lan. '<AA) 

lstanbulun her köşesinde ayrı ayrı merasim yapıldı, 
nutuklar söylendi, temsiller verildi, yüzlerce 

voksul çocuk giydirildi 

J>&aW çocWc bcılo"'na İftircık eden yavnılAnlan Nr grup 

C. Yazıu 4 üncü •yfaıw•da) 
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Bir cepheli hayat fenadır --Rsslmll Makaleı • I Her gün 
-····-Eski ~eklile bir Bogazlar 

Meselesi yoktur. Jıerşeg 
Gibi bu da detişmiştir 

Y...-: Mahlttla Mlı• 
(BCl.#tarajı ı inci sayfcrdcı1 

ıeyi bir cihan harbind~ uzak .. g~rmek 
lıteyenler, hemen ckserıyetle, donup do
laşıp zi'hinlerinin bu meseleye takıldığın~ 
hissettiler. Madem.ki. Boğazlar rneselesı 
enternasyonal bir meseledır, mademki, 
enternasyonal münasebetlerde millıim 
bir rol sahibi olan Boğazlax, ötedenberi 
bir kısım enternasyonal meselelerin ol -
sun cazibe merkezini teşkil etmiştir, ıu 
halde, enternasyonal ölçüde bır muhare
be çıktığı zaman nasıl olur da Boğazlar 
bu mücadelenin ha~k'nae kalabilir ve 
nasıl olur da Boğatlann sahib; olan Tür
kiye. bu mesele dobyısile muharcb~min 
kasırgası içine düşm"kten kurtulabilir? 
Düşünen kafalardan pek çoğunun, böy

le bir muhakeme sils·ıesi içinde dolaştı -
ğını ve neticede, ne olursa olsun, Türki
kiyenin bir cihan harbind~ bitaraf kala -
mayıp. şu veya bu suretle, şu veya bu ta
rafla birleşerek harbe ıştırıık mecburiye
tinde kalacağım hcsab ettiklerini gördüm. 

Meşhur Alman feylesofu Neitzsche: 
- Bir insanın cyajadım» demesi için. }ıayattan zevkalına

sı içın bin bır tehlike içinde ömür 8Ürmesi lazımdır, der, 
Hayatmızın en tatlı devrelerinden bhi uzun bır hastalığı 

takıb eden m·kahat devresi, en tatlı ye.meit, perhizi müte • 
ak.ıb verilen bir dflim ekmek değil midir? 

~ lf ah ıçince doğmU§, hiç yolduk ve zoduk çekmeden re
fah içinde omür sürmüş adamlara gıbta etmeyiniz. Hayatı 

tam manasiie yuşamanuş, dekorun içine girerek görmemiş. 
ancak bir sinema filmi halinde aeyretmiflerdir. Acının üze
rine gelmeciığj takdirde tatlının lezzeti, tatlıyı takib etme
di~i takdirde acının yakıcılığı hiasedilemeL 

Bence bu meseleyi bu tarzda düşünen -
ler, cBoğazlar meselesb d~:ye tarihi!' & -
tedenberi getirmiş olduğu meseleyi, ta • 
rıhteki şekli ile ve muayyen bir kl!§e 
içinde mütal~ ediyorlar. Zaman ve ha -
öısel~r araSlnda her şey değiştiği gibi bu 
mesele de değişm·ş+ir. Bugün. eski şekil 
ve eski manasile bir Boğazlar meselesi 
yoktur, her feY gibi, bu mesele de de_ğif-

Sabık ispanya ı··--.................................. _"' En Fazla resmi 
Kraltcest •~vtniyor l HergOn bir tıkra Çekilen kadın 

ınŞir. 

* İzah edeyim: Dünyanın ve tar.hin en 
büyük değiştirici kuvveti teknik olduğu
nu artık herkes öğrenmiştir, Boğazlar 

meselesinde inktlfıb yapan kuvvet de bil
hassa gene bu teknik kuvve!id'l'. 

Eskiden Boğazlar meselesi, Karadeniz-
le Akdeniz arasındaki geçidin su ü1.cr'n
den kapablmaSl veya açık tutulması ile 
iki deniz arasındaki askeri veya ticari 
mOnakale durdurufm3sı veva açılması ~i-
bi basit bir i~i. Bu hal, Cihan Harbine 
kadar bu mahiyetini muhafaza ettikten KOCMı 13 üncil Aliona ile barışan &abık 
sonra Cihan Harbinin i)k senesi iç!nde İspanya lkraliçe$i İspanyada harbin bit -

vaziyet değipneğe başladı. mesi şerefine yapılan bir dini merasime, 
Değişme hadisesinın bıışlangm, iki Al- resimde ıördüğün~ tekilde iştırak et -

miştir. 
man denizaltı gemisinin, birdenbire Bo - =============== 
fazlar l5nünde görünerek İngiliz harb ge
milerini torpillediği gündür. O günden 

intikal etmiştir! 

itibaren, artık bu Boğazın İngiltere do - İşte, boğazlar meselesinin bugünkü va
nanması tarafından abluka edilme~inin, ziyeti kısaca bundan ibarettir. Akdeniz -
ne de bu ablukaya istinaden Gel"bolu ya- deki donanma mücadeleleri nihayet bu
nmadasını zorlamanın manas• knl•nn - lup da bu deniz temizlenmedikçe Bo -
mı~tı. fk· denizaltı gemic;i, bütü-c $ark! ğazlar meselesinde Türkiyeyi zorlayacak 
Akdeni'z sularında bü\ ·ik bir 'm"n kaie hiç bir kuvvet yoktur. Bu ışlcr olup bi -
emniyetsizl;ği vücude r.etirmeğe k" Ci gel tinciye kadar Türkiye, Boğazları politi -
mıstı. kasının icabına göre kullanmakta ~tediği 
Bu~nkü vazivete ge-1 nce, yirmi beş gibı serbest kalabilecektir. Bu işlerin o -

S("nedenbt:-rt modern trkn·ğ·n v ptı~ bil- lup bltme!l de harbin sonu denilecek de
yfik terakki. Akden"zi denizal ı f!E'milerl recede uzun bir zamandır, başka hiç bir 
ve tayyarelerle doldurmuştur Artık 914 §ey değil! 

* 

: 
i Ufakhğımız yok 

Bir hayır cemiyeti için iane toplu· 
yorlardı. Bir halisin kapısın\ çaldılar. 
Hasis kapıyı açtı. tane topladıklanm 
öğrendı. Cebin.deki parayı hesabladı, 
uzun uzun düşündü ve nihayet cebin
den on para çıkarıp iane toplamaya .1 
gelenlerden birine uzattı. On parayı : 
eline alan, parayı hasi.te iade eııi: i 

• 
- Bu kadar büyük paramn üstünü i 

verecek tıfaklığl.mız yok, dedi. i 
\._ ) 
Evlenme budalası 
Bir genç kız 
Gönlünün iste • 

diği ile evlenmek 
içın bu 15 yaşla • 
rındakı İngiliz kı • 
zının annesi gaze
telere bir nan ve

. rerek şunları söy • 
lem.iştir: 

cDelikanlıJar!. 

Kızım.. bir evlenme 
budalru;ıdır. Yaşı 

küçüktür. Her ne
dense bu merak 
kendisinde bir ip -
tila halını almıştır. 
Onun için resmi -
ni gördüğünüz bu 
evlenm0 budalası 

kınmla zinhar evlenmeyiniz' .. ~ 
senesi sonlarına kadar oldu,inı 1! b', hı>r - Tiil'kiyenin bütün fU buhrana karşı en-
han~ bir filo. Karaden"zden Akdeniz~. dişesız bakması lAzım geldiğin:. söyledi - Amerikada şoförlere altın 
Akdenizden Karaden·ze. ellerini kolJarı - ğim zaman, bu ve bu gibi daha birçok he- I 

Dünyanın en fazla remıi çekilen kadı
nı, Amerik&lı Helen Benett'tir. Matmazel 
Benett. en me§lıur Amerikan mecmuala • 
nnın modıllilfni yapar. Çok güıeldir. Fa
kat resimlerde hiç gülmez. Çünkü, ka -
naatince, bir kadın gülümsediği vakit re
simde daima güzel çıkar. Asıl marifet g'.i
lümsemeden güzel olduğunu göstermek
tir. Son üç sene zarbnda mecmualarda 
25 bin defa fotoğrafı çıkmıştır. Bır saat 
kadar en pahalı mücevherleri takınması, 
en şık tualetleri giymesı mukabilinde 40 
Türk lirası almaktadır. Senede iki de-fn 
Ameriknda:rı Avrupaya seyahat etmkte, 
en meshur lokantnlar<h yemek yemekte, 
en lüks yerlerde görünmektedir. Genç kız 

u seyahatini de ticart maksadla yapmak
tadır. 

Kadın saçları Ue balık 
avlanıyor nı salla va sallaya. serbestce ~irebile<>ek ıablara istinad ediyorum. Bugün boğaz _ saat d agı iı /ı g Or · 

halde deJ?ildir. Erkidf'n. bövle bir fılo lar, hiç kimse için pratik büyük bir fay _ Şoförlere altın !mat dağıtılan yer Satı Londra Aquariurnunun büyük üs -
serbPstce iki boğazın on öniine gelip Os- da verecek değildir, hiç kimse dahı, bo • Fransisko şehridir. Bu şehrin beledi _ iadlarmdan biri olan H. Vinall, Kızıl
manlı İmparatorJu~una cac krın1vı'" dPr- ğazlara sahih olmak için büyük fedakar- yesi, 5 sene içinde kazasız, mahkfımi _ denizde misline nadir tesadüf edilen 
d; Acarsa acar, açmazs:ı ha .. b ederdi ve lıkları göze alınıyacaktır. Çünkü boğaz _ yetsiz t milyon kilometre meı::afe ka _ bir kaç cins balık avlwnağa çıkmıştır. 
sonra da rzecer veva J,'ecemezd;. Bugün, ların, askerlik, ve sevkülceyş bakımın - teylemiş olan 7 şoföre altın saat tevzi Bu t-alıkların boylan ancak 15 mi -
her'hanm bir miJlı>tler harbindP boğaz - dan yegane ehemmiyetleri !stanbulun etmiştir. limetre ve renkleri tarif kabul etmiye
lardan ı:(rıp cıkma meselPsi mevıruubahs muhafazasından ibarettir. Halbuki, önü _ Aynca bu şoförlere birer de madal - cek giizellikte imiş. En ince oltalara 
olmak için. her .şevden evvel. denizlerin müzdeki harb, fstanbula malik olmak f _ ya verilecektir. bile takılmıyar: bu balıkları tutmak i _ 
denizaltı gemilf'rinden VP tavvarn hücum Çin değil, belki de dünya Ve hiç değilse Çin alim, kadın SCIÇ]armdan gayet ince 
lanndan sa1fm bir hale gelP"C'k dereceve bütün Avrupa meseleleri için yapılacak- Meşhur dansözler ve oltalar yaptırmıştır. 
kadar temizlenmesi iktiza ed,. .. Buna ise, tır. Nevgork sergisi Kadın saçları insanlardan gayri ba-
herhangi bir harbin ilk de-vresinde hiç Burada izahı uzun sürecek sebeblerden lıklan da mı büyüliyecek dersiniz? 
tmHn olmadıjtı gibi uzun b!r zaman da dolayı, modern teknik, sade boğazlar me- Bir zamanlar Hitleri hayretten hayrete =============== 
fmkAn yoktur. selesini değil, bugGnkil harblerin hedef • düşürmüş olan. ve dans tualeti yalnız kongresinde dansedecek ve hünerlerini 

fşin doPr'uc;unu al'l ma~ • +o.,.c:pn;z C!!ı lenni ve manalarını dahi tamamen de • bır goncadan ibaret bulunan meşhur dan- gösterecektir. Gene bu kongrede bazı 
mfibalA~ sız dilstura d kka• ediniz: Bu-.:: ğiştirm.iştir. söz sarışın Della Karoll. yıızın açılacıık yerler"ni canlı güvercinlerle kapıyan dan 

gfinkü Boğaz mese!ec;· Bozc d:ı önün _ -==========M:u:h;:itt:=;:.n;::B:ir:g:en==o:l:an=N:e:v:y:o:rk=d:ü:nv:a=s:er:g:is:ın:;d;;C';:k:;·ı;:g;;ü;:z;;;el:lı:"k=:s::;öz=R=o=si;;;ta;:R:o:y=:ce:d:;E':;:r:a:k:se:d:ec=ek:t:ir:.=:==\ 
den de~n. Cebelütt nkt n b 1~r. Mo _ -::; 
dern tekn"k, bo~ ı m0 el<.'~·n · Bo c ada
dan kaldırıp Ceb lütt !1k'a kad:ır uzak
laştırmıştır. 

Eskiden Akden"zde M31t d n b ka h;ç 
bir müst hkem mevki yoktu Sonradan 
Fransa ve İtalya birka" müstahkem mev
k' yaptıl ,.. $ima· t• lv:ı bunun ad dler!
ni pek çok artırdı Fr ns~ d Mers l Ke -
bir'de yeni ve büyük b"r ü yapıyor. 

Fransa. İngiltere, İtalya Akdenizde bir
birlerine karşı, içiçe, bir takım üsler vfi. 
cude getirmişler ve öu suretle boğazlar 
meselesinin bütün siklet merkeZJ Sicilya 
ile Şimalt Afrika arasındaki dar ıeçide 

IS TER I NAN, 1 STER iNANMA! 
Gazeteler b..r ecneb'n n hırsızlık suçu ile muhakeme edıl

mekte olduğunu yradılar. 
Bu adam benü7 hüküm giymiş değildir, fakat ale) hınde 

kuvvetli görülen deliller olduğu için şimdıde:ı tevlufhanedc 
yatmaktadır, eğer mahl-lun olursa hapishaneye nakledile -
cektir. 

Bir seyahat esnasında bize bu adamın memleketinde kü
çük bir hapıshaneyi gezdirınişlerdi. 12 kişilik umumi koğuş
lar bir hastaneulıı yatakhanesini. tek karyolalı, akar sulu ve 

kaloriferli rnünferıd hücre len de basit otelleri andırıyordu. 
Bızim ~u me,hur hap shanemizi bir kenara bırakalım. fa • 

kat tevkifhanerniz hiç değilse muntazam bir binadır. Fakat 
gene şu ecneb1nin memleketinde gördüğümüz hap!shane bi
nası ıle uzaktan dahl mukayese edilemez. Binaeualeyh biz bu 
hırsızlık suçile mevku! ecnebinin uslanıp uslanmıyacağını 
tabıi bilemeyiz. Fakat uslanmasa bile bir dıle· suçu lıtanbul
da yapıp lkinci defa olarak İstanbul haplsanesine ifirmeyi 
göze alabileceğine inanmıyoruz. ey okuyucu sen: 

iSTER iNAN, iSTER INANMAI 

NİSAN 24· ,.._ 

Sözün kısası 
-····-

Halk Partisi ve san 1at 

I!. Talu 

B ütün memleketlerde adet oldu

ğu gibi devlet reisinin resmi bil 

portresini yaptırıp, birer suretini lazım 
gelen yerlere dağıtmak üzere Cümhuri· 
yet Halk Partisi en değerli ressamları

mızdan iki tanesini: İbrahim Çallı ile 
Feyhamanı Ankaraya davet ederek uzun 
müddet çalıştırdı. 

Her iki san'atkanmızm da ayni kud .. 
retteki fırçaları Milli Şefin o veciz. va• 

kur ve sevimli simalarını mükemmelen 
tesbite muvaffak oldular ve buna karşı .. 

lık, Partimiz, her birıne önemli bir para 
mükafatı verdi. 

Memleketin her bakımdan kalkınma
sına bütün varlığile himmet eden Halli 

Partisinin bu cömerd!"~i, yurdumuzda( 
yakın vakte kadar himayesizlikten ve 
rağbetsizlikten atıl kalan güzel san'atler 

mensublarına hız ve gayret verecek ~1i 
yerinde bir teşviktir. 

Zaten Parti Türk ressamlarını himaye 
ve teşvik için, içlerinden seçtiği bazıları .. 
nı geçen yaz yurd dahilinde bir san'at 
gezisine çıkarmıştı. Memleke~imizin en 
pitoresk köşelerini, milü karakterlerimizi 
ve mübarek Anadolunun hususiyetlerini 
tersim ve tevsik için böylece fırsat bu-

lan bu ressamların eserler şimdi Anka
ra Halkevinde umuma te~hir ediliyor. 

Bu iki hadise, Partinin, terakkıyı ilgi• 
leyen her şeye olduğu gibi güzel san'at .. 

lere karşı da meşkUr bir alAka göster .. 
mekte olduğunu tebarüz ettirmek füba.
rile, san'at müntesiblerile beraber bütün 
milleti de sevindirecek mahıyettedir. 

Osmanlı devrini hatırlıyanlar, gene bu 
ülkede, san'atkann ve alelitlak kültür a
damlarının ne derecelerde makhur ve 
mağdur olduğunu bilirler. Her haksızlığı 

tamir ve her mesleğe, her ferde layık oı .. 
duğu ehemmiyet ve kıymeti iade eden 
Cümhuriyet rejimi Çallı ile Feyhamanm 
muktedir şahs;yetlerinde. hemen hemen 
himayesiz, kendi kendine ve birçok mÜf· 
:külat ve mahrumiyetler içensinde inkişaf 

eden Türk san'at kabiliyetini, san'at fk11 

tidannı ve meslek aşkile feragatini mü• 
kafatlandırmış oluyor. 

Ancak Partimizin bu yüksek alaka ve 
lOtfüne karşı ressamlanmız:ı da düşen bir 

vazife vardır. Beşeriyet tarihinin en bil· 
yük. belki de yegane hamaset timsali o· 
lan istiklfıl harbimizin ve eşsiz inkılabı· 

mızın safahatı hala kudretli bir f1rça ile 
mu~amba üzerinde tesbi? ve ahlafa it • 
haf edilmemiştir. Biraz daha zaman geçe .. 

cek olursa. ressama bunların safahatını 

ve cdetay:11 larını nakil ve hikaye edece:li 

adamlarımız da kahnıyacak ve o vaki\ 
bu boşluğu doldurmak imkanı hemen he· 
men bulunmıyacaktır. 

Halbuki bu elzemdir. Kitabın hazan ba 
gibi vukuatı liiyıkile anlatamadığı, can· 
Iandıramdığı vakidir. Göz, dimağdan da-

ha hassastır. Gözle görülen, şuurda daha 
derin izler bırakır. Bu hakikati müdrik 
bulunan Türk ressamları hemen, daki 

ka .fevtetmcksizin harekete geçmelidirleı. 

Ta ki müzelerimiz. ~esmi dairelerimiz. 

kendi evlerimiz, akılları durduran inkılA .. 

bımızın göz kamaştıran safahatile, vuku· 
atile, hususiyetlerile dolsun. 

Partimiz vazifesini yapıyor görüyoru"t. 

Türk ressamları tarihe ve inkılaba karp 
vazifelerini yapmıyacaklar mı? 

E. Talu 
···········································-· .. ·········· .... 
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1 ngilterede mecburi 1 Cümhurreisimiz 
askerlik meselesi Ankara stadında 

Sayfa 3 

Çinde 15 gün içinde Rumen petrolleri 
340 muharebe oldu için mücadele 

Çunking 23 (A.A.) - Çekiai ajansı 
bildiriyor: 

Kabine hafta içinde askeri mükellefiyet meselesi 
hakkında bir karar vermek mecburiyetinde kalacak 

Milli Şef Ankara ve İzmir 
klüpleri arasındaki müsa
bakaları takib buyurdular 

Tsang çeng şehrini istirdad eden Çin 
kıtaatı Kanton - Kevlon de.miryolu ü -
zerindeki Şihtan istikametinde düş -
manı takib etmektedir. Çin kltaatının 

Ş:?re girmesine tekaddüm eden üç 
gun zarfında J stponlar bin kadar ölü 
bırakmışlardır. 

Bükre.~ 23 (A.A.) - Otuz Fransız 
şirketinin mümessili olan Leon Wan -
ger ile Romanya iktisad nazırı Jean 
Bujoi 8rasında bir petrol satı.ş muka -
velesi imza edilmiştir. Bu mukaveleye 
nazaran Romanya · Fransaya l Nisan 
1939 ı:ian 31 Mart 1940 tarihine 
kadar 400 bin tondan fazla petrol ve -
recektir. Bu mukavelenin imzası Fran
sa ve Romanya hükumetleri arasında 
imza edılen itilafların tatbikini müm -
kün kılacak~ır. 1 

. Lo?dra 23 (A.A.) - İyi haber alan 
sıya.sı mahfellerde söylendiğine göre 
k_abıne gelecek hafta za-rfında artık iç
tınabı kabil olmıyan askeri mükellefi -
Yet meselesi hakkında bir karar ver -
mek mecburiyetinde kalacakt.r. 
Söylendiğine göre dün Paristen ge -

len •Vnn Sttarb Lor cHalifaks• aı hali 
h~zırdaki ahval karşısında İngiltere -
nın hala askeri mükellefiyeti tatbik et
~emesinı Fransız efkarı urnurniyesi -
nı~ gittikçe artan bir hayretle karşıla
dıgını söylerniştır. Bundan matıda sa
lahi\·ettar bir zat cChamberlayn:. e 
memleketin asken vasıtalan arttın! -
mndıkça Avrupada yeni garanti pakt -
l~rının tatbikine imkan olmatlığını bil
dırmiştir. 

Avni mahfellcr ihtiyat ordusu mev -
cudunun iki misline iblağı için girişi -
len gönüllü toplama faaliyetinin bek -
lenen neticeleri vermediğini kaydey -
lemektcdir. 

KH<:iik milletler ve İngiltere 
Londra 23 (A.A.) - Stefani ajansın

dan: 

E~·ening Standaırd gazetesi, deniza§t
rı tıraret ve münakalat nazın Hudso -
nun A vrupanın muhtelif payitahtlan· -

Baldvinin Nazilik 
aleyhinde bir nutku 

,. ::'oronti 23 (A.A.) -Lord Baldvin bura 
unıversitcsinde dün akşam söylediği bir 
nutukta demiştir ki: 

cB" L ır uarb olursa meden:yet belkı mah-
volacaktır. Fakat Nazilik menşe hududla
rı h 'cin arı e çıkarsa medeniyet muhakkak 
lnahvolacaktır. Her millet istediği rejimi 
kabul etmekte serbesttir. Bu onun kendi 
bileceği bir şeydir. 

Fakat bu rejim başkalarına da cebren 
kabul ettirilmek istenildiği takdirde bu, 

~ütün hür insanları alakadar eder. Ve biz 
şundi biliyoruz ki, böyle bir ihtimal kar • 
§ısında her şeye hazır bulunuyoruz>. 

Liııdberg Amerikan 
Hava servislerini 
Teftiş edigoJ" 
Ne~ - York 23 (A.A.) - Lindberg, 

Amerıkan hava servislerini teftiş et _ 

~ek üıere tayyaresile hareket etmiş _ 
tır. 

Gazeteler Ruzvelt'in Amerikai1 ha -
vacılığının dünyada birinci dereceye 
Çıkmas·nı arzu ettiğini yazmaktadır _ 
iar. 

Bir taraftan da ihtiyat deniz tayva -
re kuvvetleri i;ç misline iblağ edilmek-
te, üniversitelerde havacılık dersleri 
çoğaltılmakta ve tayyare inşaatının 
nrtması için fabrikalara ikrazattn bu -
lunulmnktadır. 

it; Leh N'lzırı
Amerihaya glrlipnr 
AVarş<>va 23 (A.A.) - Amerika hü -

klımetinin daveti üzerine, tic~ret na· -
zırı B. Romfln ile münakalat nazır mu
nv· · ın1 B. Bobkowski, Gdynia'dan Bato-
r1y vapurilc Nevyork'a hareket etmiş _ 
erdir. • 

Memelde isyan çıktığı 
doğru değil 

Berlin 23 (A.A.) - Alman i tihba -
rat bürosu Meınel arazisinde köyliıle -

rin isyan ettiğini ve birkaç ki.,,:inin as
kerler taraf ınd2n öldürüldüğüne ve 
paralandığına dair dolaşan şayiaları 
tekzib etmektedir. 

Büro bütün memlekette sükfınet hü
küm sürdüğünü bildirmektedir. 

Çinliler tarafından Tsangçeng ve na yapmı§ oiduğu son seyahatin pek az 
memnuniyete şayan olduğunu ve esa
sen murnaileyhin parlamento hariciye Ankara 23 (Hususi) - Cümhurrcisi -
encümeninde vermiş olduğu mahrema- miz İsmet İnönü bugün refakatlerinde 
ne izahnt esnasında bunun böyle oldu- Başvekil Dr. Refik Saydam, Dahiliye Ve
ğunu tasrih etmiş bulunduğunu yaz - kili Faik Öztralı ve Hariciye Vekili Şük
maktadır. rü Saracoğlu olduğu halde stadyomu şc-

Hudson'un müşahedelerine göre Av- reflendirmişlerdir. 

PuahsiPn şehirlerinin geri alınması son 
on beş gün zarfında Kwantung vilaye
tinde Çinlilerin elde ettikleri iki par -
lak muvaffakiyeti teşkil etmektedir. 

Çin istatistiklerine göre, J~nların 
1 Nisandan 15 Nisana kadar yapılan 
340 muharebede verdikleri telefat ye
kunu 22 bine ylik.c;elmektedir. 

rupanın küçük milletleri, Büyük Bri -. Milli Şef Ankara Demırsporla İsmir 
tanyanın silahlanma sabatında henüz Ateşspor klüpleri arasındaki futbol maç
kafi derecede terakki etmemiş oldu - larını sonuna kadar büyük bir alaka ile 
ğunu ve zengin İngiliz sınıflarının her takib buyurmuşlardır. Cümhurreisimiz 
ne pahasına olursa olsun harbin önüne stada gidiş ve gelişleri esnasında halle ta
geçmeğe karar vermiş oldukları milta- rafından şiddetle alkışlanmışlardır. 
Ieasını serdelmektedirler. Bundan ba~
ka küçük milletler, İngiltereye yapıl -
rnış olan 'harb levazımı siparişlerinin 
yerine getirilmesindeki teahhurdan 'do
layı hayal inkisanna uğramışlardır. 
Mesela, Portekiz, 2 sene evvel İngil -
tereye sipariş edilmiş ola'1 tankları 

Hitlerin koçuk devletlere 
gönderdiği sual Pariste 

inf! al uyandırdı 

beklemektedir. 
Evening Standard, bundan başka 

Hüdson'un lı0ndraya avdet edeli iki 
hafta olduğu halde raporunu' vermeğe 
davet Pdilmemiş olmasını ve kendisi -
nin ne Çemberlayn'i, ne de Lord Ha -
lifaks'ı görmemiş bulunmc.f;ını garib 
görmektedir. 

N]ste suvarilerimiz 
büyük bir muvcffaki yet 

~azandılar 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

yor. Kendisi için hududsuz seferberlik 
inhisarını istiyor ve Almanyanın cha -

Nis 23 - Bugün yapılan müsabakalar- yati sahasına.. dahil bulunan memle -
da ekibimiz büyük bir muvaffakiyet ka- ketlerin en iptid~ ihtivat tedbirlerini 
zanmış, birbirini müteakib derece alan bir tahrik telakki ediy~r. 
süvarilerimizin hepsi pdrkuru hatasız o- Suallere muhatab olan devletlerin 
larak ve birer s_aniye farkla bitirmişler- va:r.iyetleri 
dir. Repup!ique şöyle yazıyor: Almanya-

Türk ekipinin bu muvaffakiyeti sa - nın suallerine rnuhatab olan devletler, 
hayı dolduran halk tarafından uzun göğüslerine tabanca dayat'llara, ckı. -
müddet alkışlanmıştı.:. mıldar~an, kendini öldü bil» sözü ile 

Binicilik mektebi ekip müsabakaların- kaqılaşm~ı fosan'lara ben:ııt?dikilerinde 
da ise, Fransızlar birinci. İngilizler ikin- bütün dünya müttefiktir. Ve Holan -
ci, Belçikalılar üçüncü. Irlandahla.r dör- da, Belçika. İsviçre: Litvanya ihtiyatlı 
düncü, Türk ekipi beşınci gelmişlerdir. bir Hsanl:ı cevab verdiler ve Almcmya-

1 Harb halinde Amerika 
ne gibi tedbirler alacak? 
Vaşington 23 (A.A.) _Hazine mütehas- Bundan sonra sırasile Polonya, Le -, nın t<ıahhudlerine itimadlan oldui{u -

&ıslan Reisicümhur Ruzvelte bir harb tak tonya, Portekiz ve Romanyalılar vardır. nu bildirdiler. Mesele bu manevralar -
dirinde alınması lazuu gelen mail tedbir _ ·--- dan korkmamaktadır. 
ler hakkındaki raporlarını vermişlerdir. Kaçakçı/ık Nihayet Populaire gazetesi de şöyle 
Bu raporlarda iki vaziyet derpiş edilmek- yazıyor: 
tedir: Kanununda Hitler için işin kötülüğü şurad&\:i.ır 

1 - Harb birdenbire patlarsa. piyasanırı ki. bu suallerin ve --vahların hiçbir 
kendisini toparlayabilmesi için borsalar Değişik/iki er kıvmeti yoktur, gözönünde tutulacak 
bir müddet için kapatılacaktır. şev bu memleket!erin cebren kendile -

2 
V . dri h " 

1 
.v • Ankara 23 (Hususi) - Kaçakçılığın rinden alınan beyanat dci;l. filiyattır. 

d
.rd- H~zkıyet tte 'dcen. va ıml eştıg ıtak • men ve takibine dair kanunun bazı Filhaldka Hoianda ve Belçika o kadar 
ı e: u ume cı areı mas ahat. ted • :ld 1 . · d -· · k ı k k ı k' iht' tl ·1~h 1 b · 
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. 
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m'1 e ermı egıştıren ve bu anunun az or .uyor ilr ı ıya arını sı a a -
ır erı a ac ır. . . bazı maddelerini kaldıran yeni kanun tına çavırdılar ve hududlarında tam 
. Üçler mukavelesı, Parıs, .Londra. ve Va- projesi hükumet tarafından Meclise bir müdafaa tertibatı aı!ctılar. İsviçre 
şı~.gton arasında altın naklıyatı yapıldığı verilmiştir. Yeni proje mühim hüküm- hududlarındaki bütün köorülcre ve 
~~ddetçe merlyette kalacaktır. Amerika l ıeri ihtiva etmektedir. Projeye göre yollara dinamitler yerleştirdi. Roman
h~kfuneti Londra: ve :a:1s hükfunetlE>r'ne hakikate aykırı beyanname vermekle ya'. Londradak! elcisi vasıtasile Çem -
aıd eshamı mezkur hukumetlerle anlaşa - veya herhangi bir hile veya suiistimal berlavn 1e Bitlerden bir ültimatom al
rak Nevyorka nakledecektir. ile muameiesi yaptırılarak eksik re - dığını bildirdi ve binaenaleyh mühim 

Bu hususta mali mehafildc beyan olun - sim ve vergi veıilmck veyahud vergi müdafaa tedbirlerine tevessül eylemiş 
duğuna göre Amerika hazinesi. Fransa ve ve resimleri verilmeksizin verilmiş ve olduğutm haber verdi. Yunanistan 7 
İngilterenin hariçteki nı~tlublannı elde mm1.'llelesi yaptırılmış veya resim ve Nisan<la İtalyanın Korfu'ya bir taarruz 
etmelerini kolaylaştıracakm. vergiye tabi olduğu haUde muafiyete da bulunaca!hndan korktuğunu İngil

Siyasi mahfellerdf:, hakim olan kana
ate göm Fransa ile imza edilen bu iti -
Jaflar totaliter devletlerin Rumen pet
rol endüstrisi üzerinde nüfuzlarını art
tırmak için sarfettikleri gayretleri mü' 
küllestirecektir. 

RumPn petrol şirketleri şimdi yüzde 
doksan nisbetinde İngiliz. Franc:ız, Bel 
çika ve Amerikan sermayelerinin kon
trolü altında buiunm~htadır. 

Belediyenin yen\ otrbll"leri 
8 ay sonra sefer:ere 

başhyacaklar 
(Baştarafı 1 i~ci sayfada) 

lerini hazırlamakta idi. Şartnamenin e
sas maddeleri ihzar olunmuş. Valiye 
arzı keyfiyeti kalmıştır. 

Belediye tarafından işletilecek oto -
büslerin Buik Alman markalı olınası 
muvafık görülmüştür. Bu otobüslerin 
her biri, her türlü teferrüatı üzerinde 
takılı olarak ıretirilmek şartile 18 er 
bin lira mukabilinde alınabilecektir. 
Şartn~menin tekemmülü, münakasa ve 
in!la zamanı olarak 8 ay ayrılmıştır. 
Sekizinci ay sonunda yeni otobüsler İs
tan bula getirilmiş olacaktır. 
Şehir dahilinde halen işliyen otobüs

lerin sayısı yüzü mütecavizdir. Bele -
diye, 8 ay ~onra otobüs seferi başlayın
ca şimdikileri kadro harici bırakacak -
tır. Bu arada liyakatli şoförler eski o -
tobüslerden alınarak yenilere verile -
cektir. Buik marka otobüı:lerde şo -
förlük yapabilmek için bir müddet ça
lışmak iktiza edecek, bu da belediyenin 
açacağı muvakkat kurslarla temin o -
lunacaktır. 

-----------
Macar - Slovak 
Münasebatı 
Bratislava 23 (AA) - Macaristan He 

Slovakya arasında gerginlik yeniden art
mıştır. 

Macar kıtaatı. Slovak - Macar muahe • 
desile tesbit edilen üç kilometre dcrinl~ka 
deki bitaraf hudud mıntakasına giderek. 
Blatnerevisteyi işgal etmişlerdir ve Slo .. 
vak hududuna 1500 metre yaklaşmışlar • 
dır. 

Vergi muafiyetinden 
istifade edecek olan 

tiıbi mal gibi gösterilmek suretile mem tereye yazdı.İskaııtlinavya memleketle 
lekete eşya soktukları anlaşılanlar hak ri bile milli müdafaa tahsisatlarını ar
kında bir yıldan üç yıla kadar hapis ce- tırdılar. Baltık devletleri ise Moskova karı umumiyesi enstitüsünün n~ret _ 
zası verilecektir. ile isti~arelere baıjladılar. tiği bir istatistiğe göre, Amerika hal • 

müesseseler 
Ank~ra 23 - Maliye Veka.Ieti veni

den iktısadi faydaları kabul ol~nan 
müesseselerin resim ve vergi muafi _ 
yetleri hakkında yeni bir karar itti _ 
haz etmiştir. Bu k~rarla tahin, helva, 
un, çırçır, elektrik, makarna kimve
vi ve tıbbi müstahzarat fabrik~sı, yal _ 
nız imalata tahsis ettikleri binalar bi
na ve~gisinden. asgari vergi dahil 'ol _ 
mak uıere kazanc vergisinden, beledi
yelere aid inşaat, buhar kazanları mo
tör ve inbikleri ruhsatiye resiml~rin _ 
den muaf tutulmaktadır. 

Balıkesirde 

Yağlı gfreşler 

Bunrlan başka· vergi ve resimleri ve- Amerikalılar Ruzvelt'in mesajına kının yüzde 73 ü Ruzvelt'in mesajın • 
rilmiyen eşyanın o yerdeki resimlen - müzahir da teklif ettiği enternasyonal &'.onfe -
miş pivasa değerinin iki misli ve eksik Nevyork 23 (A.A.) - Amerikan ef - ranslara müzahirdir. 
~~u~m~ril~k~~rmehal-~~~===~~=~~=~==~====~=========~ 
~:,~;. ~~ıa::~:~~!~~tı;.eş misli p•r•( Aıkara Kız Lisesinin miniminilere hediyeleri 

Bu hareketlere iştirak eden memur-
lar hal<killda \'erilecek ceza bir kat aırt- • il 
tırılacaktır. Kaçakçılık suçları hakkın- S ı 
da Türk C€za kanunundaki zEJman mü
ruru hükümleri cereyan edecektir. 
Projenin yalnız müsadereyi emrettiği 
ve başka bir ceza tayin etmediği yer -
lerde müsadere edilecek gümrük res -
mine tfıbi eı:vd ancak vak'anın işlendiği 
sırada miisrPderc edilebilecektir. 

Giimrük ve İnhisar idarelerine veya 
bunların bulunmadığı yerlerde mal -
memurlarına teslim olunan veya bu i -
darelerce de geçirilen kaçak eşya, fılet 
ve tasıma vasıtiları, müsaderesi ka -
rarı kat'ileştikten sonra bunlara dü -
şen her türlü vergi ve resimleri müş -
terisine aid olmak şartile ve mezat u -
uli e satılacaktır. 

~al~k~sir ı. 3 (Hususi) - Tekspor 
Klubunun tertip ettiği büyük yağ'lı gü
reşler bugün Ali Hikmet Paşa stadın
d.~ _Ya~ılmıştır. 12 pehlh anın iştir af'~ et
tıgı g.~reşte başa Tekirda -ıı, yrı.ırım dün 
ya Suleyman, Sındırgılı Şerif, Mani _ 
salı .Halil çı~ı~lar, yarım dünya ile Filistinde kaçak muhacir:ere 
Manı ·alı yenılmışlerdir. Tekirdağlınm 
Şerifle knrşılaşmRSı lazımdı. Fakat Te- karŞI tedbirler ahndl 
kirdağh .. bır güreş için geldiğini söyli- Hayfa 23 (A.A.) - Filistin maka _ 
yer~k gurcşrnekten ~tina ettiğinden matı, kErÇak mubacirleıin girmesine 
Şenfl: berabere kaJAdıgı kabul edilmiş- mani olmak i_cin şiddet:i tedbirler al -
tir. Gureşler çok alakalı olmuştur. m tır. 

Çocuk v haftası münasebetnc Anknra kız liseleri talebeleri ana ku.!ağındakl 
150 çocuga elbise, patik, çorap, ve şeker dağıtmışlardır. Yukarıdaki resim 
rulara hediyeleri dağıtılırken çekilm1ştir. yav • 



4 Sayfa 

Çocuk bayramı dün 
merasimle kutlulandı 

lstanbulun her köşesinde ayrı ayrı merasim yapıldı, 
nutuklar ıöylendi, temsiller verildi, yüzlerce 

yoksul çocuk giydirildi 

23 Nisan Hakimiyeti Milliye ve Ço -ı Halkevi namına söylenen nutuklar ta
cuk bayramı dün yurdun her tarafın - kib ebniştir. 
daı olduğu gibi şehrimizde de büyük Bund:fn sonra ilk okul talebelerin -
tezahüratla kutlulanmıştı.r. den Rasim Eti.man: Nermin Pazarcık, 

Bayram münasebetile dün şehrin 
muhtelif semtlerinde toplantılar yapıl
mıştır. İstanbul cihetindeki bütün ilk 
okullar saat 1 O da Beyazıd meydanın
da toplanmışhtrdır. Merasime İstiklal 
marşile başlanmış, Vali vekili Hüdai 
Karataban Çocuk haftasını açmış ve 
çocukların bayramını kutlulaınıştır. 

Necati Bakırcı, Nevin, Semiramiz ta -
rafından şiir ve hitabeler okunmuş, İs
tiklal mc!rşile merasime nihayet veril -
miştir. Bu merasimden sonra Eminönü 
Halkevi temsil kolu tarafından mey -
dandaki açık sahnede İstiklal piyesi 
temsil olunmuştur. 

Taksimde 

Bundan sonra Parti namına Zühtü Taksim meydanında yapılan merasi-
bir söylev vererek 23 Nisan gününün meiştirak eden 10, il, 12, 13, 29, 45 
ehemmiyetini tebarüz ettirmiş, ·rnüte - ve 4 7 nci ilk mekteb ve bir kısım hu
akıben Çocuk Esirgeme Kurumu na _ susi mekteb talebeleri Beyoğlu 29 un-

..t-~-t İb h' z ti Ö t k" .. cu ilk mektebde mua'llimlerinin neza-
mına uvK or ra ım a ge ursu-
~ gelereit> bir hitabede bulunmuştur. reti altında toplanmışlar ve 10,45 te 
İbrahim Zati hitabesinde doğumdan Taksime gelerek abidenin etrafında 
b 1 k bü .. . k d c·· h . vaziyet almışlardır. Buradaki merasim-
aş ıyara yuncıye a ar um un-

w ·w· . de Beyoğlu kaymakamı, Parti ve Hal-
yettn çocuga verdıgı ehemrniyetı teba" k . Ç<l k E · 'Ik ekt b 
rüz ettirmiş, Çocuk Esirgeme K'Unı - evı, cu sır~me, 1 m e ÇO -

1 k l .. d k' . hı- cukl~rma yardım ve Kızılay Kurum -munun mem e e ıçın e ı gen~ u. - . • • - . . 

tl · i b h" t" Tü' k h Ik ları reıslen. Beyoğlu Emnıyet Amm, 
~ enn ve u ızme ın r a mm T k. N h' M""d'" ·· k 1 b 1 k 
Kuruma karşı olan alAkası arttıkça ge- ~ sım a ıye u uru ve a a a ı 
n' led'w' · .. 1 · .. 1 . ö hır halk kütlesl hazır bulunmuştur. Sa-

ıeışd ıgını tmso~ emti ış ve soz enne § Y - at 11 de çalınan boru ile merasime baş-
evam e ış r: 

1 
De . . 

anmış ve nız bandosunun ıdaresin-
- Bilmek IAzımdır ki Cümhuriyet - de talebe ve halkın iştir~ile İstiklal 

ten evvel ne b~yle müesseselerin, ne :marşı ~öylenmiş, bayrak çekilmiştir. 
de böyle te~ki~atın .. ~rulması değil, Abideye Belediye, Cümhuriyet Halk 
hattA isimle1:1 bıle Tü:kıy~ meçhul.- Partisi, Halkev1eri, yoksul ilk okul ço
dü. Ciırnhunyet teessus edıp de HAkı- cuklarına yardım birliği Çocuk Esir _ 
kiıniyeti millete geçince. ~illet ken~i geme Ku~mu, Kızılay ~ diğer teşck
yavrularını yannın neslını azamt bır küller namına çelenkler konulmuştur. 
alAka ile düşünmeğe koyulmuştur. Ar- Bundan sonra Beyoğlu Halkevi reisi 
tık kSbul edilmiş bir hakikattir ki ço - Ekrem Tur, rnillt · hAkimiyet hakkında 
cuk müstakbel vatandır ve muhakkak bir nutuk söylemiştir. 
ki istikbal gürbüz. canlı ve faziletli ka- Ekrem Turun söylevini, Bevoğlu Co-
1abalık kütlelerindir., cuk Esirgeme Kurumu başkanı doktor 

Doktor İbrahim Zati Ögetin söyle - Fethi Erdenin nutku fakih etmiştir. 
vini, Kızılay ve gençlik kurumu ve (Devamı 15 inci sayfada) 

Maarif Vekili 
Ankaraya döndil 
Birkaç gündenberi şehrimizde bu -

hmmakta olan Maarif Vekili mı.san 
Ali Yücel, dün akşamki ekspresle An
karaya dönmüştür. Vekil, Haydarpa -
p istasyonunda rnatarif erkanı ve dost
tan tarnfından uğurlanmı.ştır. 

Pollat~: 

mleU terazi ve dirhem kullanan bir 
seyyal' satıcı 

Beşiktaşta, Zincirlikuyuda Feshane 
sokağında oturan seyyar satıcı Tahsin, 
Cmnartesi pazarında hf1eli dirhem ve 
terazi ile slftış yaparken zabıta tarafın
dan suç üstünde ya'kalanmıştır. Suç -
lu hakkında takibatı kanuniye yapı -
larak dün meşhud suçlar mahkemesi -
ne verilmiştir. 

Arkadaşı tarafından yaralandı 

Küçükpazarda Tekirtlağ iSkelesinde 
Yaşarın kahvesi üstün<leki odada otu -
ran Şevket, Şerefeddin ile kavga et -
miş, neticede Şeref eddin tarafından bı
çaJda yaralanmıştır. Yaralının rnilda -
vatı yapılmış, suçlu yakalabarak taki
bata başJanmı§tır· 

Tramvay • Otomobil çarpışması 

2701 numaralı vatman Demirin fda~ 
resindeki 840 numaralı tramvay ara -
bası Taksimden geçerken Selim adın -
da birinin idaresinde bir otomobil ile 
~arpışmıştır. Kaza neticesinde otomo -
bil has~ra uğramış, suçlu vabnan ya -
kalanarak tahkikata başlanmıştır. 

Biribir)erini yaralıyan bilardocular 

Erenköyünde oturan Mehıned adın
da biri, Ômer oğlu Mehmed ile kahve
de oynadıklıırı bHArdo yüzünden ara -
larında münazaa • çıkrnı.ş, her ikisi de 
sustalı çakılarını çekerek biribirlerini 
yaralamışlardır. Zabıta tahkikata bat-
18nıştır. 

4 yRşında bir çocuk 
Kı1guda boğuldu 
Ba'kırköyünde Niyıazibey !:\lkağıında 

22 numaralı evde oturan sütçü Rızanın 
4 yaşındaki oğlu İbrahim, bahçede oy
narken üstü açık bulunan kuyuya d~
müştür. Kazadan derhal haberdar e -
dilen zabıta ve itfaiye vak'a mahalline 
gelerek kurtarma ameliyesine başvur
muşlarsa da ancak çocuğun cesedini 
çıkarabilmişlerdir. Kaza etrafında tah
kikata b<1şlanmıştır. 

MDteferrllı: 

Gümrükler Umum Müdürü Ankaraya 
gitti 

Londrada toplanan beynelmilel sivil 
hava nakliyatı kongresinde memleke
timizi temsil eden ve birkaç gün evvel 
sehrimize g.elen Gümrükler Umum 
Müdürü Mahmud Nedim Gündüzalp 
dün akşam ekspresle Ankaraya hare -
ket etmiştir. Umum müdilr kongre ve 
tetkikleri hakkında Vekalete bir rapor 
verecektir. 

Sokak ortasında şüpheli bir ölüm 

Dün sabah saat 1 O da hüviyeti he -
nüz anlaşılamıyan 45 y~larında bir a .. 
dam, TUrbeden geçmekte iken birden
bire düşmüş, hastaneye sevkedilirken 
yolda ölmüştür. 

Belediye doktoru tarafından yapılan 
muayenesi neticesinde ölüm şekli şüp
heli görillmtiş, cesed Morga kaldırıl -
mıştır. ............................................................... 

Kiloluk gazete 
istiyenlere 

Madrabaz tavruısutuna lüzum kal
madan kiloluk iade gazetelerine ih
tiyacı olanlar idaremize müracaa\ 1 
edip arzu ettikleri kadar iadelik kA
ğıd alabilirler. 

' ti 
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Ortalığı kasıp Zahire borsasında bir 
kavuran bir sarhoş haf talık vaziyetin hülasası 
Kadınlara sarkınhlık ya
pan, evlere taarruz eden 

suçlu tevkif edildi 

ltalya mühim miktarda çavdar ve sovyetlere de 
yapak sabldı. Diğer mahsul piyasaları durgun geçti 

Hafta zarfında piyasada umumiyetle\ duklanndan dış piyasalara arpa sevkedJ~ 
Dün nöbetçi bulunan Asliye 2 nci ceza kararsızlık devam etmiş ve bilhassa ih • lememektedir. Hafta içinde piyasaya yal• 

mahkemesinde, sarhoşluk, darb. eve ta - raç ürünleri üzerinde durgunluk devam nız 147 ton arpa gelmiş ve dahili istihlaıi 
arruz etmekten suçlu Salih adında birinin etmiştir. Yalnız uzun müddcttenberi ha - için satılmıştır. Fiatlar Anadolu malları 
muhakemesi yapılmıştır. İddiaya göre, reketsiz olan çavdar piyasası ehemmi - dökme Haydarpaşa teslimi 4,14-4,15, Maı 
vak'a şöyle olmuştur: yetli miktarda ihracat yapılmıt olması mara ve Trakya malları çuvallı iskele te~ 
N~antaşında sobacılık yapan Salih, ev- dolayısile hareketler olmuştur. limi 4,14-4,15 kuruştur. 

velki gece kendini bilm!yecek derecede BUÔDAY : Hafta içinde buğday piya- PiRiNÇ : Satışlar devam etmekte ve 
içmiş, saat on ikiden sonra Nışantaşından aasında bir değişiklik olma~tır. Toprak "fiatlarda hafif bir yükselme görülmekt • 
geçerken evine dönmekte olan Hatice a - mahsulleri ofisi muntazaman piyasaya dir. Piyasa sağlamdır. Mersin ve ayaıJ 
dında bir kadına sarkıntılık etmiş, fakat buğday arzederek §E!hrin günlük ihti - mallar 21,5-22, Tosya fabrika malı 26-
kadın baöırmaya başlayınca Haticeyi yacını karşılamıştır. Orhangazi ve ayarı cinsler 29-30 kuruş a~ 
yumrukla dövmüş ve kaçmıştır. Bu hA • Sert buğdaylar üzerine Almanyadan vu rasındadır. 
disenin akabinde Meşrutiyet caddesinde ku bulan talebler azalmış ve bu sebeble TiFTiK : Hafta zarfında ihracat içi.Jı 
19 numaralı eve giderek kapıyı kırmak bu cins buğdayların fiatlarmda hafif bir satışlar olmamış ve piyasa durgun geç ~ 
suretile içeri girmiş ve 'Naciye. Osman, gerileme kaydedilmiJtir. miştir. Yeni mahsul piyasaya gelmekte • 
ve Kadriyenin oturdukları odalara taar- Hafta zarfında ,ehre 1824 ton buğday dir. İtibari fiatlar iunlardır: Oğlak mal • 
ruz etmiş, Naciyenin pencereyi açarak gelmiştir. Fiatlar: 1-2 çavdarlı ekstra eks- lar 125-130, Karahisar ve Kütahya ayarl 
feryad etmesi üzerine Salih alt katta tra Polatlı malları 613-615, 4-5 çavdarlı mallar 110-112, Ankara, Polatlı ve ayarı 
Kadriyenin oda kapısını kırarak içeri gı· Ankara Ayan mallar 5.35-6, 1-2 çavdarlı mallar 108-110. Konya damgalı ve llguı 
rip yatakta uyumakta olan Kadriyenin ekstra Anadolu sertleri 5,03-5,05, 6-7 çav- !yarları 90-95. Çengelli 100-105. muhteliJ 
on dört yaşındaki kardeşi Cemilin yata • darlı sıra Anadolu aertleri 5-503, 9-10 deri malları 70-75 kuruştur. 
ğına gizlenmiştir. Bilahare diğer kiracı • çavdarlı Trakya malları 5-tı,02, H-15 çav- YAPAK : Piyasa canlı geçmiş. gereıl 
lar tarafından ele geçirilen Salih bekçiye darlı Anadolu ve Trakya kızılcaları 5,25- dış piyasa için ve gerekse yerlt fabrika • 
yakalatılarak karakola götürülmüştür. 5,28 kuruştur. ların ihtiyacını karşılamak üzere satışlaJ! 

Bu iddia ile muhakemesin~ başlanan Anadolunun yakın mıntakalarındaki yapılm~tır. Sovyetlere 1000 balyalık A• 
Salih, kendini müdafaada, çok sarhoş ol- değirmenlerden un mevrudatı devam et- nadolu mallarından yapağı partileri ııa -c 

duğu için ne yaptığını bilmediğini ve e · I mekte ve bunlar şehrin günlük ihtiyacının tılmış, yerli fabrikalar da Trakya cinsJ 
sasen o evin alt katında oturan Kadriye • bir kJSmına tekabül etmektedir. yapağılara talih olmuşlardır. Fiatlar: 
nin kendisini davet ettiğini. kendisile mü 1 ÇAVDAR : Aylardanberi fiat düşük • Trakya, Bandırma, Bursa ve ayarı mallar 
nasebeti bulunduğunu ve bu sebeble evt lüğünü muhafaza eden ve isteksizlik do • 63-65, Çanakkale, Gelibolu, İzmir ve t~ 
gittiğini söylemiştir. layısile ehemmiyetli satışlar yapılrmyan mit malları 58.60 kuruş arasındadır. . 

Seyyar tiyatro kumpanyalarında artist- çavdar piyasası, hafta içinde birdenbire AV DERiSi : İhracat durmuş ve piyasa 
lik ettiğini ve gündüzleri tütün deposun· canlanmıştır. İtalyadan ehemmiyetli mik- kararsız geçmiştir. Yalnız porsuk derileri 
da çalıştığını söyleyen Kadriye de. suçlu tarda siparişler vukuu fiatlann tedricen üzerine alaka gösterilmektedir. İtibari iş .. 
Salihi tanımadığını iddia etmiştir. yükselmesini intaç etmiş ve 400 bin ki - lenmemiş naturel mallar: Zerdeva çifti 

Polis tarafından tanzim edilen zabıt lodan fazla satışlar yapılmıştır. Bu se - 30-35. sansar Karadeniz çifti 27-30 lira~· 
varakası ve keşif raporu ve şahid olarak beble p!yasa sağlam ve çavdar fiatları 4 porsuk çifti 440-450, tavşan adedi 17-18 
dinlenilen Rıza, Remziy~. Osman, Cemil kuruştur. kuruştur. 
ve Kadriyenln şahadetile iddja edilen suç ARPA : Bir müddettenberi durgun o- BALMUMU : Belli başlı bir iki firma 
lar sabit görülmüş, ancak suçlunun ken- lan arpn piyasasındaki hareketsizlik de- tarafından piyasadan balmumu ~oplan " 
dini müdafaa etmek üzere avukat tuta • vam etmektedir. Romanya ve Yugoslav- maktadır. Fiatlar kilosu 72-73 kuruş ara• 
cağını söylemesi üzerine muhakeme Çar- ya müsaid fiatlarla satışla: yapmakta ol- sındadır. 
§amba gününe talik edilmiştir. Suçun ta
addüdü ve asayişe taalluku hasebile suç
lu Salih derhal tevkif olunmuştur. 

Yeni yıl belediye 
bütçesindeki t~sarruf 
Yeni sene belediye bütçesinde mü -

him miktarda tasarruf yapılacağını 
yazmıştık. Şehrin yiyecek, giyecek ve 
içecek işlerile yakındıın meşgul olma -
sı tazım gelen İktısad İşleri Müdürlü -
ğünde de mühim değişiklik yapılacak
tır. Müdür muavinliği lağvedilecek, 
iktısad işleri müdürlüğüne yeni bir zat 
getirilecektir. Yeni iktısad işleri mü -
diriyetine kimin getirileceği Vali ~ 
Belediye Reisi Ankaradan döndükten 
sonra belli olacaktır. İktısad işleri mü
dür muavini Halid B<!yrı 5 5 lira asll 
maaşlı bir memurdur. Şimdiki vazife
sinden açıkta kalınca yeni bir memurj
yete tayin edilmesi iktiza edecektir. 
Yeni memuriyetlerin hepsi maa.t değil, 
ücrettir. 

Öğrendiğimize göre Belediye iktısad 
işlerine bağlı bulunan turizm şubesi de 
lAğvediJecektir. Lfıtfi Kırdar, turizm 
işlerine yeni bir veçhe vermek maksa· 
dile tetkikler yaptirmaktadır. 

İktısad işleri mü<lürlüğüne bağlı o -
larak çalışan murakıbların sayısı ft9 -
tür. Şehirdeki kontrol işleri gitttkıçe 
genişlemekte olduğundan rnurakıb sa -
yısı kifayet etmemektedir. Murakıb l2İ 
yısının çoğaltılması muhtemeldir. 

iki amele toprall 
Altında kalarak 
Yaralandılar 
G-Oztepede Hüseyin adında birin.hı 

taş ocaklarında dün, bir toprak çökün
tüsü olmuş ve bu eenada orada ~ış • 
makta olan amelelerden Mevl~d ne 
Abdullah toprak altında kalmışlardıP. 
Kaza neticesinde MevlOd kolundan ve 
Abdullnh böğründen olmak üzere alğır 
surette yaralanmışlardır. Yaralılar be
rayi tedavi Haydarpaşa Nümune haa -
taneaiııe kaldırılını.tlardır. 

Şehir iş : erl: 

Vali yarın Ankaradan dönüyor 

Vilayet ve Belediyeye aid muhtelif 
işler hakkında alakadarlarla temaslar
da bulunmak üzere Ankaraya gibniş o
lan Vali ve Belediye Reisi LUtfi Kır -
dar, yar:n şehrimize dönecektir. 

Attan düşiip yaralandı 

Mahlıemelerde: 

Bir kiifiirbaz mahkôm oldu 
1 

Küçükpazarda oturan Yakub adında, 

biri, e\'velkı akşam Küçükpa~arda bir-1 
kahveye girmiş ve orada bulunan mü~\ 
terilere küfür etmcğe başlamıştır. Dünı 
bu iddia ile mahkemeye sevkedilen 
Yakubun yapılan muhakemesi netice j 
sinde 7 gün hapsin<• karar verilmiştir. Beyoğlunda, Sakızağacında oturan 16 

yaşında İbrahim, Mecidiyeköyünde at 
ile gezerken birdenbire düşmüş ve vü- Haliçte 4 yolcu denize düştü 
cudüniin muhtelif yerlerinden ağır su- K.asımpaşa iskelesine kayıdlı ve Ya-' 
rette yaralanmıştır. Yaralı berayi te - kub Recebin idaresindeki 3780 numa 
davi Be:yoğlu hastanesine kaldırılmış - ralı sar.dal içinde 4 yolcu olduğu hal .. 

tır. de Unkapanı iskelesine gelirken Ciba 
Atatürk Köpriisünden bir amele 1i tütün deposun~ aid bir motörün sa .. 

denize düştü 
demesine uğramıştır. Müsademe neti .. 

Atatürk Köprüsünde çalı.şan amele -
lerden Mustafa adında biri duba üze _ cesinde sand3.l devrilmiş ve içinde bu .. 
rinde i~lerken müvazenesini kaybede- lunan 4 yolcu deniz~ dökülmüşlerdir: 
rek denize düşmüşse de kurta.nlınış - Kazazedeler etraftan yetişen sandallar 
tır. tarafından kurtarılmışlardır. 

Üniversite talebelerinin Bursa se ahati 

Üniversite Hukuk Fakültem talebesinden 600 kişilik bir kafile dün sabah 
Sus vapurile Bursaya gitmişler ve gece geç vakit dönmüşlerdir. ~. w 
lebeleri Sus vapurunun güvertesinde göstermektedir. 
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Ceghanda garib 
Bir hırsızlık 

Trakyanın en verimli ve faal 
çiftliği : Türkgeldi çiftliği 

l üteburgazda kurulu bulunan bu çiftlik ziraatin 
şubesinde en güzel mahsulü alıyor 

Ceyhan (Hususi) - Ceyhanda bir ev
lenme düğününde oldukça enteresan bir 

her yankesi<:ilik vak'ası olmuştur, öğrendi -
ğime göre vak'a şöyle cereyan etmiştir. 

E Türkgcldi çıftLıgınaen iki göril nÜ§ ve müdür .Muzaffer Sayman 

'l'ür~irne. (~~~i) - Lüleburg~zdaki yü~ bir şöhret alan beyaz peynirleri imal 
ka d geldı çütlığı Trakyanın iftıharla edılecek ve bunlann standard bir tipte 
bur edeceği müesseselerin ön safında olmasına itina olunacaktır. Bu nefis pey
Vek~~u~or. 938 Teşrinievvelinde Zıraat nirler dörder kiloluk ufak tenekeler için
ku a etınden devlet ziraat işletmeleri de bulunacak ve 'herkesin evine top1tnn 
ai ;u~~na devredilmiş olan çiftlik idare· fiatına mal alabllmesı temin edilecektir. 
lllekaa ıye.t ve gayelerinde inhiraf etme- Çiftlik kendi koyun sütlerinden başka 
başı ŞartUe çalışmasına devam etmeğe civar köylerdeki koyun sahihlerinin sürü-

;~ştır. len-ne de iyi fiat vererek satın alacak ve 

Bu Pazar günü Ceyhan merkez bekçi 
•Qhsildarlarından MevlUdün evlenme dü
ğünu oi.uuğundan davetliler düğ'ln evine 
gelmiş ve bir müdd':!t eğlendikten sonra 
MevIUdün yakın akrabaları otomobil ve 
arabalarla gelin getirmek üzere kız evjne 
gitmişlerdir. Ancak düğün evinde düğün 
sahiblerinden ve Mevlıldün hemşiresi ile 
bir de İsmet adında bir kadın kalmıştır. 

Mevlooün hemşıresinin henüz yürü -
mekte olan küçüık çocuğunun başındaki 

terbuşunda dikili ~arı san altınlan gören 
ve bunları bir fırsatını bulup aşırma yol
larını düşünen İsmet, bir aralık ev sahi -
bine cSeni annen dışarıda bekliyor> de -
miştir. 

Bu sözü sahi zanneden ev sahibi dışarı 
çıkar çılonaz. İsmet çocuğun başındaki 
altınları derhal sırra kadem bastırmıştır. 
Bj.r dakika SQnra ev sahibi içerı girmiş ve 
bunu müteakiıb İsmet te dışarı fırlamıştır. 

Bir müddet sonra gelin alayı gelmiş ve 
çocuğun başındaki altınların yerinde yel
ler estiğini gören avallı anne ne yapaca • 

ğını şaşırmı§ ve fer yada başlamıştır. 

Gelin indirildikten sonra İsmetin üzeri 

aranmış ve nihayet çalınan altınlar da İs
metin ddnu ve ayakkapısı içinde bulun -
muştur. 

İsmet zabıtaca yakalanmış ve hakkın • 
da kanuni muameleye tevessül olunmuş

tur. t~ şı~köy tohum ıslah istasyonunda ıs • bu suretle muhitteki köylüye de yardım 
g .... edılerek Trakya iklimine en muvafık elini uzatacaktır. Esasen çevresindeki 
h~~ı~n ver~ ve hastalıklara dayanıklı köyler verimıı tohumluklar edinmiş 01 - Bursada imar faaliyeti 
ü u at nevıletinin intihab ve bunların duğundan evvelce bire beş altı aldıkları 
g:~~ın:. ve._çiftçiye dağıtma işi Lülebur • hububat çeşidlerine şimdi bire 12. 15 al • Bursa (Hususi) - Türkiyede turis -
'l'raka aı :r'ür~~e.ldi ~iftliğine verilmişti. ma~la ne bü~k istifade gördilklerinden tik şehirler arasında yüksek mevkii o
old ! çı~tçısının ötedcnberi pek muhtaç sevmçle ve sıtayişle bahsetmektedirlt'>r. lan Bursamızda yaz mevsimi münase -
bu ugu iyı tohumluk verırnli tohumluk Çütlikte bostancılık ta mühim bir mevzu betile göze çarpan bir hareket ve imar 
ın· surette devlet tarafından temin edil- 'teşkil edr. Türkgeldi karpuzu, Türkgeldl faaliyeti başlamıştır. Belediye, oteller
b~~ ve Tr~kyanın standire bir tipte hu • kavunu piyasası da ve hassatan İstanbul de, gezicilerin mut~k istirahatlerine 
Jtı.ış a~ Yetıştiriciliğinin ilk adımları atıl- piyasasında nam almıştır. matuf yeni talimatlar hazırlamış, ni -

y ~lunmaktadır. Hayvan gıdasının ihtiyacını karşılamak zamnnmeler yapmıştır. Şehri Çekir -
hel e~ı tesis devresinde olan çiftlik ilk se- üzere bir yoncalık tesıs edilen çiftlikte. geye bağlıyan Altıparmak caddesi ge -
sen erınde bir iki bin dekar zeriyatını bu tecrübe mahiyetinde Vırjinya tütün ni.şletihniş, 22 metreye iblağ edilmiş -
dir.\,7000. d~kar iblağ etm~ vaziyette - hoplon ve kenevir ziraatleri de yer ala ~ tir. Yeni açılan bu yola parke ~ dö -

asatı bır hesabla 1,000,000 kilo mah- . . . .. .. .. şenmek üzeredir. Vaktile eski ve çelim 
SUl ürnid edilen b h d T caktır. Çiftlığın değerli muduru Muzaffer siz evlerle gayrimuntazam binaların 
çisı . u sa a an rakya çift- S 

. nın göreceği istifade pek bü rük v "_ aymanın bu husustaki mesaisini takdir- bulunduğu bu cadde şimdi asrl ve gü -
lhıdbahştır. ' e u le karşılarım. zel apartımanlarla süslenmektedir. 

d~~madew~~n~tlik idH9in~r ~~~$~~=~~~~~~==~===~~=====~~~~~~) 
tab .~değişiklik olmuş ve evveıce şeker " amsun Esirgeme Kurumunda çahşmalar 
b" r~fa~arının idaresinde iken dört sene 
raat dar·.1 ı .. are etmış olan Macaristan zi-

'4 çı tlığ · "d . 

1 keti nı i : ulfununundan mezun ve memle
büy .. k • n on altı senedenberi muhtelif 
etın~ ciftliklerde muvaffakiyetle idare 
tiı-ilış ?lan Muzaffer Sayman iş başına ge-

rnıstır. 

B 
?oooesd avlık kısa bir müddet esnasında 
lii r>kar zeriyat ile müvazi olarak yü. 
Ve~:~te ol~n ç " ftl :ğin imar işi de kayda 
lteın a dogrusu takdire şayandır. Mü -
Ve nıe.ı ve modern bir peynirhane, fenn! 
ista~~nı§ bir ağıl, büyük bir ahır, tavuk 
Vaff :i~nu, gaz deposu gibi inşaatı da mu
dir. 

3 
•Yetle ikmal edilmiş bir vaziyette-

'I'rak 
ltıyrne Y.anın topraklan altında gizlenen 
eh .... eğ~lı ve mebzul sularından istifade ... ıı ı d .. .. 
den k uşunen çiftlik idaresi 97 metre-
ton s çı ardığı bir arteziyen ile saatte 23 
tu Veu ;eren kıymetli bir ınembaa kavu~
içlnde rakyada çıkarılan arteziyenler 
sına k en bol su veren arteziyenlerin ara-

arıştı. 

Çiftlikt 
l>eYlıirh e Yapılan çok modern ve geniş 

anede Trakyanın ezeldenberi bü-

Paze r 

Samsun (Hususi) - Samsun Çocuk 
Esiııgeme Kurumu verimli çalşnalarına 
devam etmekte, ve yoksul çocuklann ih
tiyaçlarını karşılamağa çalışmaktadır. 

Kurum tarafından son üç ay zarfında 
392 yetim çocuğa 7045 kilo ekmek ve 

10800 kap yemek verilmiştir. Bu müddel 

içinde yapılan masraf miktarı 851 liradır. 

Resim Samsun Esirgeme Kurumunca hl • 

maye edilen yavrulardan bir kısmım 

göstermektedir. 

r ıa Has a n Bey Diyor ki: 

Sayfa S 

CYurddan resimli haberler =:J 
Kı rşehir Halkevinin temsilleri 

Kırşehir (Hususı) - H~lkevimiz temsıl • muaııımlerimizcur. Şehirde oynanan pi • 

kolu büyük bir gayretle çalışmalanna 1 yesler kazalarda ve köylerde de tekrar l"' 
devam etmektedir. Her ay temsiller venl-
mekte, halkın güzel geceler geçirmeleri dilmektedir. Yukarıda resim temsillerden 
temin edilmektedir. Kolun faal azaları üç sahneyi gösteriyor. 

Edirne Kırkpınar qüreşlerine hazırllk 

Edirne (Hususı) - Mayısın beşinci, al-ı terliğı g~çen sene oıaugu gıb ı bu sene de 
tıncı, yedinci günleri olmak üzer üç gün 12 altın saat göndermiştir. 
sürecek olan Kırkpınar panayırı hazırlık- 6 ok i.§aretini taşıyan bu saatler gü
lan için Edime Çocuk Esirgeme Kurumu reşlerde baş, başaltı, büyük orta, k:içük 
geceli gündüzlük bir faaliyette bulunur. orta gelen pehlivanlara Parti namına ha-
Panayırın devam edeceği bu Uç g'°Jn kem heyeti reisi Kırklareli meb'usu Şev. 

içinde her türlü mal, hayvan alım satımı ket Ödül tarafından merasimle verilecek
yapılacaktır. Pehlivanlar ilk günü idman tir. 
yapacaklar, diğer iki gün de hakiki ve id- Edirne Çocuk Esirgeme Kurumunun gc 
diah güreşeceklerdir. çen sene içinde 797 muhtaç, öksüz yavru-

Türk Adirne tarihi ile doğan ve yaşıyan ya elbise, kitab, ayakkabı almak ve fakir 
ve her diyarca tanılan Edirne Kırkpınar doğumlarında her türlü yardımı göster -
güreşlerine Türkiyenin en namdar pehli- m~tir. Başta reis Yümün Bicioğlu olduğu 
varılan ile Bulgaristanın en meşhur p!h- halde kurumun idare heyetini bu de • 

ğerli mesaisinden ötürü candan tebrik ve 
livanları çağınlıruş ve gelmeler, temin tebcil etmeği bir borç bilirim. 
edilmiştir. Resim Edime Çocuk Esirgt!rne Kurumu 

Oümhuriyet Halk Partisi genel sekre • idare heyetini hep bir nrada gösteriyor. 

Çanakkale Yen icesinde yol faaliyeti 
Yeniceden yazılı • 

yor: Kazayı Çanak • 
kale - Balıkesir ge -
nel şosesine bağla -
yan bir kilometre • 
lik, ve Hamd ibey 
nahiyesile Engece 
arasındakı 8 kilo _ 
metrelik yolun tesvi
yesi geçen yıl yapıl

mıştı. Bu sene de fer
şiyata başlanılmış _ 
tır. Mayıs ayı gaye _ 
sine kadar bitirile • 
r ek büyük bir ihti • 
yaç önlenmiş olacaktır. 

Resim yol faaliyetinden bir 1 

tür. X işaretli kaza kayman.l1ll 
görünüş- Kuraydır. 

Enver 

Konya belediyesinin 
Çalışmaları 
K onya (Hususi) - Konya belediye 

meclisi içinde bulunduğumuz yılın şehır
cilik çalışmalarını tesbit etmiştir. Bu yıl 
Çarşı içindeki kArgir mağazalar birleşti
rilecek, bir soğuk hava deposu inşa olu
nacak , burada mezıbahadan gelen etler, 
yağ ve peynirler muhafaza edilecektir. 
Sütçülerin ahırlarının da şehir dışına çı
karılması karaAaştırılınıştır. Sütler de 
sıkı bir kontrola tabi tutulacaktır. 

Belediye Zindan kale denilen gen~ bir 

Bursa da 
Tur/ andacı lık 
Bursa (Husust) - Şehrimizde bu -

lunan Ziraat mektebi tudanc.f < 1 ı~a 
fazla ehemmiyet vermektedir. Bu cüm

leden olarak geçen hafta piyasayı 

döktüğü tc1ze kabak 100 - 120 kuruş 

satılmış ve alıcı bulmuştur. Bu hnft\.. 

çıkanlar da keza ayni fiatle müşteri 

bulmuştur 

Bundan başka bu hafta taze hıyar çı 

-a~a~~:::::=;~:c:::~~~===~~~;c;::iiiiii~~~~~~~~~~~~ 
cu1c b san Bey 2:1 N san ço.. . .. Bizım kü~ük kız ıle oğ· ... Fakat çocuklara ne al ~ 

dımsa karım da istedi .•• 
Hasan Ben - O da, halA 

on beş yaşından yukan çık, 

madığını sana anlatmak iste. 
mif desen&I 

ayranu diye... lana hediyeler alıp, elbise • 

· yeri pazar olarak hazırlamağa başlamış
tır. Ayrıca mevcud lfığımlann tanzimine 
de başlanmak üzeredir, 

kac,ıktır. Taze patlıcan, biber, doma -

tes gibi sebzelerin hemen çıkması ya -
kındır. Mektcb idaresinin edindiği tcc· 
rübelere nazaran gelecek sene dahr 
geniş ve verimli olarak tw:f.a.ı:ıdacılıJ 

olacağı umulmaktadır. 

ler yaptım.. 
Şerafeddin ve Sultan Selim camilerinin 

dört tarafı açılacak, buraları Dar.k v:e bah
çe haline konacaktır. 



• Sayfa 

\ __ HAdiıeler Karıııında 1 r 

Veminelgaraib 
Evin erkeği, eve geldiği zaman karı

sına, kızına haber verdi: 
Kansına döndü:· 
- Senin yakası kapalı, bir manton 

vardı değil mi? - Yarın İzmite gideceğim. İsterse -
':tiz sizi de beraber götüreyim. - Var amma o giyilir mi? Hem onu 

K~rısı ve kızı sevindiler: hangi şapkayla giyeyim? /' • 
- Ne iyi, ne kadar kalacağız? - Şapka gıymeyiver. 

- Bir işim var, bir hafta sürer zan - - Ba~ ~çık mı gideyim. 
nedi yorum. 

- Çok iyi .. çok iyi! 
Karısı söyledi: 

- Ne münasebet. Baş açık olur mu? 
Basına bir baş<Srtü örtersin. 

- Ben başıma başörtü örtüp, öyle 

- Ben ye!li yaptırdığım seynnht ı<os
tümümü giyerim. Va izime de bir iki 
rob, bir tuvalet alırım. 

mi yola çıkacağım? 
- Evet! 
Kızır.a baktı: 

- SPn de, dedi. Kapalı bir şey giy -
melisin .. amma çok k~palı olacak! Son
ra valizlerinize tuvalet falan sakın koy 
mayınız. 

Kızı da söyledi: 
- Terzi bugün benim baharlık ro -

bumu \•erdi. Onun üzerine muşr.hnba -
mı alırım. Kırmızı şapkam da muşam
bamla <' kadar iyi gidiyor ki! Evin kızile, evin kadınının bakışla -

rmda: Evin erkeği karısına sordu: 
- Senin seyahat kostümü dediğin 

nasıl şeydir?. 

- Acaba delirdi mi? 
Diyen bir ifade vardı. Evin erkeği: 
- Ben ne dersem o olacak, dedi. 

- Bilmiyor musun sonbaharın ba - - Peki.. 
~ında yaptırmıştım. - İşte o ka'<lar ... 

- H ni şu daracık kostüm <leğil mi? - !>€ki, itiraz etmiyoruz amma, me-
-Evet o! rak ettik .. 
- Gö w sil de biraz açık! - Merak mı ettiniz? ... 
- Evet açık. -Evet! 
Kızına döndü: - Siz bugün çıkan gazeteleri oltu -
- Yeni yaptırdığın rob kol uz mu? madınız mı? 

-Okumadık. - Ko'!mZ tabii. 
- NfYe tabii oluyor. · 
- Baba baharlık bir rob kolsuz olsa 

ne çıkar, bilhtssa ben çok gencim. 
- Sen mi, ne münasebet.. ge.inllk 

çağa gel'lliş b;r kızsın. 
Kansı ve kızı şa ırmışlardı. 
- Ne dernek istiyorsunuz? 
-Hiç .. 

- Okumadınızsa okuyun! 
Ana kız bir gazete aldılar ve okudu

lar: 
cİzmitte aç•lan müstakil ressamlar 

sergisinde teşhir edilen tablolardan çıp 
lak olaniar sergiden kaldırtılmış ve a-

l lakadarlar mahkemeye verilmiştir.• 
İsmet Hulılsi 

C Bunları bi iyor mu idiniz? =ı 
Denizdeki dalgalar.tn 

cesameti 
Dehşetle dile gelen 

sağır kız 
Fırtınalı havalarda deniz dalgalarının 

otuz metre frtifaa çıkmakta olduğu söy -
lenir. Yapılan çok ciddi tetkik ve tah • 
.kikler şu neticeyi vermiştir: 

Amerikada Nev Jerseyde doğuştan, sa· 
ğır ve dilsiz olan 1 yaşlarında bir çocuk 
evlerinin yandığını. ve etrafı dumanlar 
sardığını görünce ant bir heyecanla dile 
gelmiş ve: 

Fırtınalann en müföişının cereyan et· 
tlği ccnub den:iz1erindc bile dalgalann 
boyu hiç bir vakit on altı metreyi tecavüz 
eylememektedir. Hind Okyanusunda dal
galar 11 metre: Atlantık Okyanusunda 8 
metre ve Akdenizde 6 metreyi bulmakta
dır. 

c- Anne yanıyoruz!..> diye bağırmış·
tır. Bunu duyan annesi vaziyeti polise 
haber vermiştir. Yt.ngr:ı söndükten sonra 
çocukcağız hüngür hüngür ağlamış; fa

kat bir daha konuşamamıştır. 
Şimdi Amerikan doktorları bu garib 

hadiseyi incelemekle meşguldürler. ---·---------·---·------...... - .... -... _. ....................... _ 

Bir ohugucumun 
Mektub11 
Ankaradan M. M. imzalı okuyucu

mun yazdığı mektubu aynen kopya e· 
diyorum: 

ciBir genç kadınla tanıştım. Kendi· 
sile aramızda bir arkadaşlık teessüs 
etti. Üç ay samimi ve cidd~ olarak bir· 
birimiz.le konuştuk, kendisile her ci
hetçe anlaşmış bir halrlP idik. Fakat 
birdenbire bu genç kadının benden 
yüz çevirmeye başladığını hissettim. 
Bu zehabımda aldanmadığunı hadisat 
isbat eti. Yavaş yavaş buluşmalarım11 
seyrekleşti ve nfüayel hiçbir m:inazaa 
ve münakaşa neticesi C"lm1yarak birbi· 
rimizden uzaklaştık. !radı>m çok Jruv .. 
vetlidir. Ona karşı çok derin hıslerle 
meşbu olduğum halde unutmaya. ken· 
dimi avutmaya muvaffak oldum 
Beş aydan fazla bir zaman geçti. Bu 

arada onu birkaç defa baska bir erke-. 
ğin yanında gördüm. Hıç ummadığım 
bir zamanda bu genç kadının bir ziya
retfle karşılaştım. Aramızda hiçbir şey 
olmamış gıbi eski ahbablığımız yeni • 
den canlandı. Bu defa bana eskisinden 
daha samimi. daha yakın göriinüvor
du. Şımdi benim arzum bu genç kadın. 
la evlenmektir. Fakat üç ayhk b'r ko· 
nuşmadan sonra benimle alakasını kes· 
mesini ve sonra başka Hkeklerle görü· 
nü.şünü düşünüyorum, bu ben· tered4 
düde scvkediy.or. Ben oldukç:ı tahsil 
görmüs, hayatımı orta bır şekilde ka
zanan 26 yaşında bir gencim; o ic:e ben-

den iki yaş büyüktür. Ben hiç evlen• 
medim. O evlenmiş ve kocasından an
laşamamazlık yüzündctı ayrılımştır. 

Tekrar şu noktayı tasrih edeyim ki, D· 

ramızda arkndaşlıktan başka ht~bir 

münasebt yoktur. Size olduğu gibi y~z
dığım bu vaziyet karşısında bana ne 
akıl verirsiniz?> 

* Oğlum, 

Aranızda yaş farkı büyük sayılmaz. 
Evlilik hayatında kadının erkekten 
genç olması gerekse de bu kadar az ya§ 
farkı büyük bir ehemmiyeti haız de. 
ğildir. 

K::ıdının mazisi hakkında iyi malCı· 
mata sahib misin, yaşayış tarzını ya. 
kından biliyor musun? Nasıl evlendik. 
lerini, nasıl aynldıklannı bu işi iyi bi· 
}enlerden öğrendin mi? Bu noktalar1 
bir kere tahkik etmelisin. Seninle u
zun zaman bir arkadaş gibi konuştu
ğuna göre senueıı nyn bulunduğu za. 
man da yanında gördüğün erkekle de 
arkadaş gibi konuşmuş olabilir, fakat 
bu küçük bir ihtimaldir. Bu ihtima1ın 
bir hakikat mi, yoksa bir tahminden 
mi ıbaret olduğunu öğrenmek te müm· 
kündür. Kendis"nden öğrenemezsin, 
fakat, seninle gör-:işmediği zamanlar
daki vaziyetini onun dostlanndan öğ
renebilirsin. Bir de şu var ki. birdenbi. 
re neden senden soğumu!':, sonra tek. 
rar sana gelmiştir? Onu da bilmen ş.ırt 
tır. Bunlan iyice öğrenmezsen, onun. 
la evlendiğin zam:m pek mes'ucl ola· 
cağını sc.ınmıyolu.nı. 

TEYZE 
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Fan tezi etek - ceket 

Düz siyah kreple, siyah • beyaz karı • 
şık emprime krepten .. Emprimenin be -
yaz yuvarlaklarını yanyana dikerek ya. 
kasına ve ön eteklerine süs diye çekmiş· 
ler. 

İlik düğme yerindeki banda ne renktir 
dersiniz? Siyahla beyaza en yaraşan ve 
onları en gösterişli bir hale koyan renk. 
yani yeşil. 

Bu küçük band göz alan rengile kibar 
fakat biraz fazla ağır t>aşlı sayılabilecek 
elbiseye canlılık katıyor. Bu renk taze -
liği yalnız başına bir takımı gençlerin o
lamamaktan kurtarmaya kafidir. 

Elbiselerinizi kendiniz 
boyayınız 

Kadın ve erkek elbiseleri boyayarak 
yepyeni bir hale konulabilir. Bunun için 
mMrafa girip boya_çıya gitıneğe de iü • 
zum yoktuı;. Evde kendimz yapabilırsi • 
niz. Lazım olacak şeyler evinizd~ mutıa. 
ka vardır: 

1 - Derinliği genişliğinden fazla (ba
kır, çinko veya alüm'nyom) bir kab. 

2 - Düzgünce iki çubuk. Bunlar, bo • 
yanacak şeyi kabın içinde karıştırmak ve 
kurutmak işinde kullanılacaktır. 

3 - Büyücek bir çalkalamn kabı. 

Holivudun boğaz düşkünü 
yıldızları kimlerdir? ,., ...................................................................................................................... ~ 

i Şarlo mükemmel bir aıçıdır, çok leziz yemekler yapar, Marlen DietricA 
i vitamini kuvvetli olmıyan yemekleri yemez. Greta Garbo daima bir 
i Avnıpalı gibi iyi yemek ıeçer. ltlae West tam manasile bir oburdur. I 
',,, ••••••-• ••••••••-•••-••••••••---•••M .. •••••••••W••••••••e .. w ... ewaee•M•••••••••••••eMm••..,....•-' 

Boğazına dü.§kün yıldızlardan bir kaçı: Soldan sağa doğru: Tyrone Powcrı 

Loretta Young, Greta Garllo, Klark Gable, Mae West 
Holivudun meşhur şahsiyeUerinden Size san'atkarların bazılarının cyemck~ 

biri de hiç şüphesiz Pearl Karlsen'dir. Bu ıhakkındaki adetlerini anlatayun: 
zat uzun senler Los Anceleste cBrown Evvelemirde. herkesin göz bebeği oları 
Derby> adındaki me~ur lokantasında aş· güzel sinema yıldızı Marlene Dletrichi ~ 
çıbaşılık etmiştir. Şimdi tekaüde çekil- le alıyorum: Marlene her yemekten cV" 
miştir. Ekser vakitlerim sinema san'at - vel. kalori ve vitamin cetvelini tetkiJC 
karlnrı arasında geçırir ve sinema yıldız- eder. Falan balıkta ne kada1· vitamin yar, 
ları da ona karşı büyük bır sevgi taşır- filan sebzede kalori adedi nedir? ... d·ye 
lar. Yapacakları yemekler hakkında sık malfımat edinir ve vücudünüıı ihtiyacına 
sık fikrini alırlar. göre yemek intihab eder. Adetafı eczacl 

Pearl Karlsen edinmiş olduğu tecrübe- gibi bir şeydir . 
lere, san'at fileminde geçirdiği macerala- Greta Garbo: Bu san'atkar, evveli 
ra istinaden hatıratını yazmağa başla· ccan> kaidesine riayet eder ... Yani ev
mıştır. Sinema san'atkarlarının en zayıf velemirde iyi yemek intihab eder ... Vü
nok alarmdan biri olan caç gözlülükleri• cudünün şekline taalluk eden noktaları 
hakkında epeyce malfunata sahih hulu. idman harekatı ile temm eder. Greta 
nan bu adamın hatıratı herhalde entere- Garbo yemek intihabında tarr. Avrupalı· 
san olacaktır. dır ... Öyle Amerika san'atkarlan gibi por" 
Bir Amerikan muharriri Pearl KarJsE:'ne tnkal. domates suları ıçmek ile vakit ge .. 

müracaat ederek hatıratı hakkında maıu. çirmez. Bunların çocukça şeyler olduğıl• 
mat istemiştir. nu bilir ... 

Karlsen demiştir ki: Joan Crawford: Bilhass-J et yemekleri .. 
c- Evet, hatıratımı neiretmek üzere· ne düşkündür. Sebzelerd<'11 hoşlrınmaz. 

yim. Et vemeklrrinden sonra yemiş yer ... 
Fakat mesele hatırata gore bir csalça> Loretta Young: Bu s'nl'ma yıldızı ka• 

uydurmaktır .. Gerçi aşçılık yaptım. b~i- naatkfır bir surette her yemekten yPr ..• 
rlın. En adi bir yemek çok kere üstada!'.ıe Fakat çatalının ucile ... Midesi çok zayıf• 

5 - Elleri korumak için kauçuk bir el- yapılmış bir salça sayesnide nefis bir ha- tır. (Hoş kendisi de zavıfür ya ... ) 
diven. le gelir ... Fakat csalça yapmak. hususun· Jeanette Mac Donald· Bu güzel san'at• 

4 - Boyanan şeyi kurutmak için üstü 
örtü ile örtülü bir masa veya geniş diiz 
bir tahta. 

TE!\fiZLEl\fE İŞİ: da siz gazetecilere erışemıyeceğim. Siz'n knr yemekler~ cidden meraklıdır. As(!l" 
1 - Boyamadan evvel elbisenir. sökü • hergün yapmakta olduğunuz csalçaııı lann lıktan pek güzel anladığı için yemekten 

1ebilen her yerini sökmelidir. .karşısında bizimkisi hiç kalır. büyük bir zevk duyar ... Onun en fazla 
Çoktan altmış yaşımı geçtım. Holi • sevdiği lezzetli et yem,.,kleridir ... Makar

vudda, Amerikada neler gördüm neler naya, bilhassa İtalyan usulü ile hazırla .. 
geçirdim ... Gözlerimin üzerinde bulunan nan makarnaya bayılır. Cııtalının ucuna 
gözlüklerimin camları arasında ne man- uzun makarnaları ıakm havay:ı k~ldır
zaralar seyreylediğirnı tasavvur edemez- dıktan sonra ağzına çekerek alm?k en 
»iniz... büvük eğlencelC'rinden biridir. T-ıtlılar .. 

Her kadın bilmelidir 
Öksürüğe karşı: İki üç gram meyan

kökünü bir çay fincanı sütte kaym:.ıtıp 
akşam yatarken içiniz. 

* 
Hatırımda kaldığına göre bir Avrupa dan hoşlanır ... Fakat çorbalar ile b;'l~ı hiÇ 

darbı meseli vardır: cNe yemek yediğinS te hos değildir ... 
Boğmaca öksürüğüne karşı: Yirmi söyle, ne çeşid adam olduğunu bi!dire- Mae West: Kadın sinema sar.'atkarlarl 

beş gram çiğ kahveyi temiz bezden bir yim. Bu çok doğru bir sözd:ir. Bence bir içinde onun kadar boğaz1na düşkiin pe'k 
torbaya koyup bir bardak su icinde on adamın ahlakı. hayatının içyüzti, hare- az bulunur ... Hnyatm dii1C'r safha ..,rı gi· 
iki saat ıslatınız. Sonra torbcJojı çıka - katından, gözlerinden, tavırl rınd n ı - bi tam manasile aç~özlüdür ... Yemekler
rınız. Sudan saatte bir çorba kaşığı ço- yad'! yed:ği yemeklerden, sofraya otum- de muhakkak surette içki istimal eder. 
cuğa içiriniz. şundan, yemek yiy~ tarzından anlaşılır. ı ( Det'amı 10 1ıncu sayfada) .. __ ................................ -................................ ·-······················· ..................... -... --........ ····--.... -·········--······· ..... .. 

E!aceksızın maskaraf rkfarı: Dedenin sakalı 
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Arnavudlukta. çeteler sonuna kadar İtalyanlarla çarpışmaya devam edeceklermiş. <Gazeteler) 
At martini Debreli HCZ$an, dağlar inlesin! 

- Adam önüne geleni aldatıyor. 

Dünya acaba hangi mihverin etrafında dönecek? .. 
- Bizim mağazaya tezgahtar o-
larak alsak!. 

::: zarb tehlikesi hamdolsun bertaraf edildi. 
ereden anladın? ....... s· . . 
ızım bakkal vereıiye vermeye ~la.Jı/., 

- lngiltere ve Fransa neden bütün kuvvetleritJi - • 
Cebelüttarığa yığıyorlar? 
- Can h1U_az.dan ıelir de ondan ~zim.l 

Sayfa 7 

Milletler, donanma/ara 
neden muhtaçtırlar? 

Donanmalan yalnız zengin memleketlerin yapabile
cekleri iddiası niçin doğru değildir? 

(Son Postanın deniz işleri rnütehass!Sı yazıyor) 

fngtl~ iki büyük zırh 1ısı: 1ron Duke ve Reso!~ion 

2 - Deniz nakliyatı ucuzdur. Gene 
yukarıdaki mal, mesela 500 kilomet -
reye, 40.000 liraya nakledildiği halde 
denizden SOCO liraycı taşınır. 

3 - Deniz, insa'nların kara yollarile 
eşya götüremedikleri yerlere de yük 
götürür. Bu yüzden denizle alakas1 o -
lan devletler, iktisı:den daha çabuk ken 
dilerini toparlayabilirler. Hatta Yuna
nistan gibi sırf nakliye hizmetile ge -
çinen devlctlu de vardır. 

4 - Deniz nakliyatı seridir. Yukar
daki yük, m~saf e ne olursa olsun, de -
nizden daha çabuk gelir gider. Bu hu
suslar bilinmiyen şeyler değildir. Tek
rarlamaktan maksadım denizin iktisa -
di ehemmiyetini tebarüz ettirmektir. 
Bu ehemmiyet eskiden pek takdir edil
mezdi. Fakat otomatik makinelerin i -
cadı dolayısile bugünkü istihsatfıtın 

artmış olması, iktisadi rekabetin kes -
kinleşmesi milletler! denize daha faz -
la bağlamış. donanmaya daha fazla e -

Dünyanın kuruluşu ile insanların de 
nizi tanıması ve ona alı.şması arasında 
kim bilir kaç sene geçti? Bu zamanı 
asırlar içerisine sokmak pek doğru bir 
iş olur. Beşeriyet kau-ada doğmuş ve 
denizleri tanımadan birçok mücadele -
ler yapmıştır. Medeniyet, Asyadan Av
rupaya geçişini gene kara yol1arına 

medyundur. O zamanın insanları deniz 
yolunu tanımak hususund<i acele et -
miş olsalardı, muharebelerinde deni -
zin tesirini hesaba katmış bulunsalar -
dı, bugün dünja haritasını bambaşka 
vaziyette görürdük. Çünkü, tarihte sırf 
denizi anlgmadığı için mağlub olmuş 
devletler pek çok olduğu gibi, bilakis 
düşmanının denizi bilmemesi yüzünden 
ufacık oi•· kuvvetle muazzam impara -
torluklan yıkmış devletler de pe'k çok
tur. İşte napolyon ... Karada muzaffer 
bir kumandan idi. A vrupay1 korkudan 
titreten bu kumandan, denizi düşün -
meden Mısıra- geçti. Fakat hakimiye -
tini Asyaya da teşmil edebileceğini dü
şünürken canını zor kurtardı ... Gene o 
Napoly.m muazzam orduları ile Manş 
kıyılarına geldi; İngiltereyi istila ede -
cekti... Fakat, Akdenizde onu mağlub 
eden derıizlcr, İngiltereyi Napolyona 
bir hc:-vuıa gibi gösterdi... Napolvon 
(Dover) de Britanyaya baktı, baktı ve 
nihayet (olacak iş değil!) diye çekilip 
gitti... 

1 
hemmiyet verdirmiştir. • 

.. 
Bazı kimseler donanmayı, malik o1u

nan sahillerin uzunluğu ile ölçerler; 
onlara göre bir millet ne kadar uzun 
sahile malik olur::a o kadar fazla' do -
nanma yapmalıdır. Bazıları da donan -
mayı, zengin olan milletlere mal eder
ler. 

- Eh ... Falanc~ devlet zengindir, el
bette donanma yapabilir .. Bu devlet 
de fakir•.iir donanma yapamaz, derler. 

Bu fikirler belki doğru ve belki de 
yanlışt•r. Yalnız meselenin ruhunu, do
nanmalann lüzum veya ademi lüzu -
munu bu bakımdan değil, daha esaslı 
ve iyi hir muhakemeye istinnd ederek 
meydana çıkarmak lazımdır. İşe ev -
vela iktisad kaidelerinden başlamalı -
dır. Cünkii. memieketle.rin varlığında 
müessir olan ilk amil iktisaddır. Hangi 
memleket elindeki malı çabuk müba -
dele edebilirse, haıngi memleket yakın 
veya uzak komşulanna çok mal gön -
derebilirsc o daime: kazanır. Bu isi, 
şüphesi7., nakil vasıtaları yapacaktır. 
Bu nakil vasımlın-ını kara ve deniz va
sıtaları diye ikiye ayınrsak deniz nakil 
vasıtası olan gemilerin şu faydalarını 
görürüz: 

t - Bir deia<la cok mal r,ötürür. Me
selfi orfa büyüklükte bir vapur 4000 
ton mrıl alır. Ayni malı trenle naklet -
mek istersek 400 vagon1a nakliyat yap
mak mecburiyetinde kalırız. 

* OsmIDıh imparatorlu~ birçok müs-
temlekelerini, denizi bilmediği için kay 
betmiı;tir. Bilakis İngilizler, o müstem
lekelert>, Osmanhlardan daha uzak ol
malarına rağmen kültürlerini daha ev
vel götürmüşler, daha müessir propa -
ganda yapmışlar ve nihayet oralara ha 
kim olmuşlardı::-. Osmanhlara bu top -
rakları kaybettiren ve bilakic; İngiliz -
lere kazandıran gene denizdir. 

* Denizin, insanlar arasındaki mücade-
lede de rnevkıi büyüktür. Kut.-ada, düş
mana faik olan bir devlet, muharebe -
leri efradınin kanı, kasasındaki para 
bahasına kazan;r. Yani kara muhare
belerinde galibin de, mağlub kadar ser 
vet ve insan kaybettiği ekseriyetle va
kidir. Ha:buki denizlere hakim o1an 
devletler. harb seneleri içinde, bilakis 
zengin olurlar. İn.gilizler, İspanyo1la'tı 
deniz.de mağlUb etmekle, Cenubi Ame
rikadan İspanyaya akan altın yolunu, 
Büyük Britanyaya çevirmiştir. 

* Bu mevzu etrafında daha binlerce 
misal gösterilebilir. Yr.<!nız bu hakikati 
bilmek kafi değildir. Bu gibi hakikat -
lcri sadece bilmek değil, onlardan isti
fade etmek de liiz·mdır. 

Biz denizlerden nasıl istifade edebi -
liriz? Şüphesiz onlara hakim olmak ve 
dcni71eri kendimize mal etmekle ... De
nizlere sahih olmuş milletlc>r çok bü -
yü~üşlcrdir. Deniz yolu ile büyümüş 
devlc:-tlerin yükselmesi, kara kuvvctılc 
dfım ava hakim olmak ic:;teyrnlcrden 
a "',,; ~nbuk olmuştur. Hatta kara yo -
]undan büyüyeyim diyen m<>1111ckctlcr 
zaman zaman kafalarına denizin kuv -
vetli sillesini yemiş ve davnlanmı ye • 

(Devamı 10 uncu sayfada) 
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1 CANAKKALE . i = • = - -
iıııııııııııııııııı.. General Cemil Conkun hatualan : 23 . .ıııııııııııııııııı~ 
Püskürtülen düşman taarruzu 
General ile çay içerken de: lin, sadeliği bcf.Kimından çok hoşuna 

c - Buralarda tekrar birleşeceğimiz gitmiş!» 

kimin haurına geJirdi!> Cevabını verdi. 
Sözlerini söyledi ( 1) teklifim üze - Werlcyi diğer ziyaretciler takib etti. 

rine, har!:>te hizmetleri sebkat eden si- Bu suretle inim bir düğün evinden 
Hih arkadaşl~··ıma nişan verdi ve gitti. farksız bir hal aldı! Lakin, düşman da 

Az c:onra. Anafartalar grupu kuman- ayni ziyaret arzusunu beslemiş olacak 
danı Mustafa Kema] bey geldi. Onu da ki saat 14 ten 15 e kadar obüsler ile 
benim ine götürdü. Kocaçimenden de mevziimiıe selfunlaı yollatlı! Bunlar -
miralav Ali Rıza beyi ça~ır+tı. Hep be- dan biri inımin kapısı önüne düştü. Fa
r<!ber fornssud mahalline gittik. Vazi- kat,, toprak ywnuşak olduğu için sap
yeti onlara da izah ettim. Grup ku - lanıp kaldı, patlamadı! Diğer bir obüs 
mandam - yani Atatürk - çok memnun te yakınımdaki topçu tarassud mahal
oldu vr her tarafın buraya telefonla l lirıin kapısına indi. Bir binbaşı, bir mü
bağlanması için emir verdi. Ayni za - lazim ve bir nefer yaralandı. 
manda. CTfllP karar~ahındnn mevziime Size, o ~üne aic hatıralarımın için-
kadar da mes•frr yol yaptırılmasını is- den, bir tane acı olanını anlatayım: 
tedi. Fırka rnevcudumun azlığından Mısırm Hidiviyc kumpanyası vapur
dolayı, ikmal efradı gönderece~ni ve lanndan Abbasiye, Elkahire ve Osrnani 
fırka cephesinin biraz daha. darlaştınl- ve vapurlarını karşımızda gördüm! Bu 
mao mı da Rıza beye emretti. üç gemi. düşrnanuı erzak, cephane ve 

Atatürkün müfarekatından sonra, askerini taşıyorlardı! 
mınta)i,aınız ağır topçularına kumandan ............................................ . 

tayin e<lilen miralay Werle geldi. Ken- General Cemil Conk'un not defte -
disinin. general Liman Fon Sanders ta- rinden aşağıdaki iktibaslan ynpıyo -
rtfından gönderildiğini ve inimin fo - rum: 

tografını alacağını söyledi. Werle resim 21 Ağustos: Düşman bizi ve daha zi-
çıkanrken kendisine şöyle dedim: yade s'~ğımızdaki 12 inci fırkayı şiddet-

- Mii~ir paşa - general Liman Fon li topçu ateşi altına aldı ve bir taarruz 

Sanders - her ne kadar burayı bir fırka 1 yaptı. 
kumanc!amna layik bulmadı ise de ne-1 Düc;manın bu taarruzunu püskürt : 
ferlerirnizin va~mn~ tarzları nazarı dik- tük 17. 30 a doğru muharebe gevşedı 

• b" · d h · · b" d ise de güneş batıncaya kadar devam kate alınır~, ızım a a ıyı ır yer e . 
• ettı. 

oturmamızın mimasıb olmıyacagmı Buttün 1td1 yanın harb ilan ettiği ha-
kendileri de tasdik ederler kanaatinde- berini aldık. 
yim!» 

Werln· 
c - Havır, bilakis! Burası, mareşa -

Geceleyin, idare reisinden bir tele -

fon gelJi. Bunda; maaş verileceği bil

diriliyordu. cŞu sırada para ile uğraş -

:nıva vakit yok, paradan önce aSkere 

çamaşır ve kundura gönderiniz, para 

şernilit"?ri miralay Fon Lossow (2) ile 
üç gazete muhabirinin geleceğini haber 
verdiler. Bizim inin talihi gene açıldı. 
diye düşündüm amma, ortdlıkta SÜ -
kunet vardı. 

Misafirlere, harb sahasını inimden 
gösterdım ve harekat hakkında izahat 
verdim. Gazetecilerden biri Asosyetet 
Presin muharrirlerinden Schreiner idi. 
Diğeri Berliner Tagablat muhbiri ve 
öbürü de İsveç gazetelerinden birinde 
çal~~n bir İsveçli yüzbaşı idi. 

O sırada tesadüfen bir esir de getir
diler. 

Schreincr bu esir ile konuştu. İngiliz 
askeri, 1 1 inci Kiçner fırkasının 6 mcı 
Est Juksar taburuna mensub bulundu
ğu ve bu deliğe - yani Çanakkaleye -
düştüğünden memnun olmadığını söy
ledi. Adamcağızın bu sözlerinden anla
şılıyordu ki, o da diğerleri gibi Ça!ıak
kalede harcanmaktan korkuyor. 

Lossw'un verdiği malfunata göre de 
son defa buraya ihrac edilen düşman 

kıt'aları 1 O uncu, 11 inci, 13 üncü fır
kalar i1e 53 ve 55 inci Teritoryal fırk~ 
ları imiş ve ayrıca da 100,000 İtalyan 
askerinin gelmesi bekleniyormuş! 

Fakat Bulgaristan ile müzakereler 
bittiği için 4 Alman fırkası ile bir. iki 
Avusturya fırkası yuka!rıdan, Bulgar -
lar da aşağıdan Sırbistana yürüyüp on
ların işlerini bitireceklermiş! Böylece 
Almanya ıle yol açılıp silah ve mühim
mat gelinceye kadar bize de tesirli bir 
kaç bat&rya ve cephane verilecekmiş. 

(Arkası var) 

Yazan: Sabih Alaçam 

(2) Fon Lossow Harbi Umumiden evvel 
ordumuzda bulunan muallim zabitlerden idi. 

(1) Genernl Ccmll Conk, umumi harbten 
evvel genernl Liman Fon S:ı.ndersin re!a -
katine memur edllmlştl. Alman general, o 
:rıaman heyeti ıslfı.hlye relsl bulunuyordu. 
Onun, yukarıkl cümle ile, genernl Cemil 
Oonk'a bı! ~fakat hatıralarını hatırlatmak 

ka ada dur un!» cevabını verdim. B:ılkan muhnrebeslnde, Bulgarlara kal'§ı 
s • 5 _ 

1 
Terkos müfrezesi kumandanlığını yapmıştı. 

2ated1'1 anla.şılıyor. S. A. 

22 Agustos: Saat. 7.30 c4 dogru ordu 1 General Cemil conk'un, bu zat ile muarl!esl 
karargahından Almanya sefareti .ata - o zamandan başlar. A. s. -

NİSAN ~ 

C: ANKARA POSTASI =:1 
Ankara Belediyesinin 

bütçesi • 
genı 

Belediye bu yıl elinde bulunan bazı arsaları 
satlhğa çıkarmıya karar verdi 

Ankaranın güzel cadctelerınden oiri 

Ankara, 22 (Hususi) - Belediye mec- lediye hissesi namı altında bütçede / 
lisi 1939 bütçee projesini müzakereye rülen varidat fruılı geçen yıla naza~ 
başlamıştır. Son toplantısında bütçe en· 15,000 lira fazlasile tahmin olunmuştııt• 
cümeninin yeni varidat bütçesi hakkın- Tanzifat ve tenvirat resminden bekleneıl 
daki mazbatasını dinliyerek tasvib eden varidat ta yeni bütçede otuz bin lira ıl' 
meclis önümüzdeki Pazartesi toplantısın- tırılmıştır. Hükumet merkezi günden fl' 
da da encümenin yeni masraf bütçesi ne inkişaf etmekte, inşaat çoğalmakta.;' 
hakkındaki mütalealarına muttali ola- bu resimlerin tahakkuat ve tahsilatırıd' 
caktır. Müteakib içtimalarda masraf ve her yıl blr tezayüd görülmektedir. 
varidat cetvelleri de görüşülerek 939 büt- Bütçede eğlence resmi varidatı ise göz' 
çesine Mayıstan evvel kat'i fekli verile· çarpan bir nisbette tenzil edilmiştir. ı93' 
cek~r. bütçesinde otuz bin lira olarak tah:rııJıl 

Varidat membalarının inkişafı ve verim edilen bu varidata mukabil 1939 bütç'° 
kabiliyetleri nazarı dikkate alınmak su- sine ancak on bin lira konumuştur. UJ'Jl" 
retile hazırlanan yeni varidat bütçesi Be- mi mahallerdeki radyola:rdan resim alıP 
lediyece 2.~68,214 lira olarak teklif olun- maması kararlaşmış bulunduğundan el' 
muştur. Bu yekun 1938 varidat bütçesine lence resmi ancak bar ve çalgılı rnahallf" 
nisbetle 140.465,12 liralık bir fazlalık ifa- re inhisar etmiştir. Şehirde bu gibi rJll' 
dee etmektedir. hallerin ise mahdud bulunması .mezkı1' 
Beş kısım ve on dört fasıldan ibaret er varidatın bu derece az miktarda tahrnJJI "' 

larak terkib edilen yeni varidat bütçesin- edilmesine vesile olmuştur. 
de başlıca şu hususiyetler göze çarpmak- Nakil vasıtaları resmine dair olan mıı6' 
tadır: de geçen yıla nazaran on bin lira fazl•• 

Ankarada üç yıl evvel inşaatı tamam- sile kırk bin lira olarak tesbit ediIJll.ir 
lanmış birçok binalar bu yıl vergiye tabi tir. Amerikalılarla yapılan ticaret anlsf' 
tutulacaklarından bina vergilerinden be- (Devamı 10 uncu sayfada) 

- İyice bilemiyorum. Bakan hekim, 
nah, fU karşıki evde oturuyor. Ona sor
malı. 

Son Posta'nın Romanı : 111 - Affedersiniz, ağafendi.. Füruz311 
Bey mi mehrum olan? 

Şazimend oradan hemen hekimin e
vine koştu. Kapıyı çaldı. Doktor Allah
tan evde idi. Müşteri zannile kadını i -
çeriye aldı; loş bir odaya soktu: 

- Nen var, hanım? Kendin için mi 
geldin; yoksa hastan mı var da, oraya.
götüreceksin? 

- Hayır, beyefendi! Ne o, ne de o. 
Birisi hakkında sizden malfunat alma
ğa geldim. 

Doktor Hacı Sabit beyin kaşları ça
tıldı. O, gökten bir mecidiye d&ba düş
tü zannile duyduğu sevincin boşa çık -
tığını görmekle müteessir ohnuştu. E -
sasen dar olan maişetini, zavallı adam
cağız böyle nadiren düşen vizite para
larile birazıcık genişletebiliyordu. Ma
amafih kgrşısındaki kadının endişeli 
tavrına acıdı: 

- Sor, bakalım! dedi. Kimin hak -
kında ne soracaksın. 

- Füruzan beyi tanıyorsunuz, değil 
mi? Siz bakıyormuşsunuz? 

- Evet. Senin nen oluyor o? 
- Benim bir şevim dei!il .. 18kin .. 
Buracıkta durakladı. Böyle bir sual 

1le karşılaşacağını tahmin etmemiş, ce
vabını önceden hazırlamamıştı. Bu -
nunla beraber kısacık bir tereddüd ge
çirdikten sonra, cümlesini ikmal etti: 

- Halası sorduruyor da .. 
- Konağa gitmedin mi? 
- Hayır efendim. Bizim hanımın 

paşa ile araları biraz açıktır. 
- Böyle günlerde, kardeş dargınlığı 

iyi bir şey değildir. Paşa, bugün değil
•e bile belki yarın, en yakınlarının te
sellisine muhtaç olacaktır. 
Şazimendin endişesi arttı. Büyük bir 

merakla, başını ikriye doğru umtarak: 
- Niçin, beyefendi? dedi. Füruzan 

bey, ağır mı? • 
- Cenabıhaktan hiç bir vakit iirnid 

kesilrnP.z, hanım! Fakat bu zatın hasta
~ığı kars1<ıuıda bizim san'atunız ekseri-

"Ah ne bay ın baloşın var, 
5 0 

Y IL 
EWELt(İ 
ts'W-t8UL a beyaz ~e~sirelil" 

VA'1AN 
~~NO 

EkREH 
TAL .. 

ya acizdir. Füruzan 
Jey iltihabı kasa -
bat ile müterafik 
çifte zatürreeden 
yatıyor. Bir saat ev· 
"el yanında idim. 
Hararet 40, nabız 

120, teneffüs <lün -
den daha güçleş -
miş.. ne diyeyim? 
Hala hanım bu ~ -
~am başı ucuna ye -
tişip de helallaşsa i
yi olur. 

- Demek ki .. çok 
ağır .. öyle mi? 

- Söylüyorum, 
hanım! Mintarafil -
lfilı bir mucize zu -
bur ederse kurtu -

ta çevrik bahçe içe
risll:ıkleki konağın 
önünden, mahı.IUn 
bir bakış atfedip 
geç~rek, yclıuna 
devam ederken, bo
ğazı kuruyacak ka
dar susadığının far
kın~a oldu, ve Rum 
bakk~1ın dükkanı -
na, su içmek üzere 
girdi. 

Orada kesesinden 
beş paralığı çıka· 
rıp tezgAhtara uza>
tıyorken, köşesin -
de oturan bakkal, o 
anda dükkandan i -
çeriye giren uzun 
boylu, kara bıyıklı, 

Iur.. Feilla... ş . d .. 
İht . h k" 1 azım.en eczuneden Furuzanın hastah~ını 

ıyar c ım, e - öğrenince doktonın evine ko§tu. ağa kıyafetli bir a -
dama sordu: 

lerile, ümidsizlik ifade eden bir jest 
yaptı. Şazimend anl~tı. Tepeden 
tırnağaı kadar, o anda, buz kesildi. Bu 
meş'um haberi öteye, Hürmüze nasıl 
götürecekti? Üstelik, bu hadiseyi ken
di uğursuzluğuna, kademsizliğine de 
hükmediyor, bundan bir nevi hicab ve 
az~b duyuyordu. 

Doktor. ilave edecek bir şey ohna -
dığını işrab için ayağa kalktı. 

- İşte böyle, kızım! dedi. Kadere 
boyun eğmeli.. hepimiz de bu geçid -
den geçeceğiz. Çare yok! Külli nefsin 
zaika tülrnevt! 
Şazimend de davrandı. Gözleri dolu 

d~lu, ikapıya do)ru Riderken . arkasına 
döndü, durdu :, 

- Bir şey daha sorayını, doktor bey. 
- Buyur. 
- Kendisine.. bir mektub getirsem. 
- Okuyacak hali mi var? Dalgın ya-

tıyor. Senin anlayacağın, hali ihtizar -
dadır. Can çekişiyor. Daha açık nasıl 
söyliyeyim? Farkında mı.sın şimdi? 

Ha?>! 
Şazimend doktorun evinden çıktı. 

Konağa gidip de, Füruzanı görmek, 
onun ağzından Hürmüze hitaben son 
bir söz alrndk, ve ayni zamanda ken -
disine ele, bu son deminde, s-evgilisin -
den bir selAın götürüp ölümünün se -
keratını kolaylaştırmak için çok şld -
detli bir arzu duyuyordu. Fakat ceea -
t et .edemedi. Ancak, yüksek diıvar1ar -

- Hasta nice oldu, Mehmed Ağa? 

- Sizlere ömür! 

- Deme! 

- Evet. On dc!kika oluyor. Ben U -
runçarşıya vardım idi, döndüm, gel -
dim ki iş bitmiş. 
Şazimend, tezg~hın önünde mıhlan -

mış gibi idi. Bu muhaverenin tek keli -
mesini kaçırmıyarak dinliyebilmek için 
nefesini tutuyordu. Bakkal: 

- Eyvah, eyvah' dedi. Paşafendiyi 
görmeı'l'leli gayri! yığılmıştır. Bir tane
cik evlad .. Bu boya getir, bıyıklarını 
eline alsın, memuriyete lkoy.. Kolay iş 
değil. 

Kadın dayanamadıJ ağaya 1<>kuldu. 

Herif döndü, bu yabancı kadının yil
züne uzun uzun baktı. 

- Evet.. dedi; tanıyor muydun o ' 
nu? 

- Hayır amma:, ne de olsa mahalli" 
liyiz... Hastalığını duydumdu da .. 

- Sen kimin nesisin, hanını? 

Bu suali cevabsız bırakan ŞazirrıeJl~ 
oradan ayrılmağa hazırlanırken, yen~ 
den bakkcı'la hitab eden ağanın şu s0" 
leri kulaklarına aksE!tti: .. ' 

- Hele büyük hnnım öyle döği.intı 
11 yormuş ki! Bari evlendirseydim... 13
1
, 

yavrusu olsaydı da bağrıma bassa , 
dım, bu kadar yanmazdım, diye haY}(J 
rıp duruyor. 

Kaypak sokaklarda, yüzünü, ener~ 
ısıran aya1.a a1dırmıyarak, adım bnŞ , 
da sürçe sürçe yürüyen Şazimend a1' , 
şama doğru eve vardı. Hürmüz kerı t 
disini sabırsızlıkla bekliyordu. Fal<J 
mümkün olduğu kadar, kara hab 

geciktirmek istiyen Şazimend alt k9
\: 

. . uııı taki odas•.na gırmış, soyunmasını 
tıkça uzatıyordu. 

Nihayet mecburen meydana çıJCU' 
Hürmüz sordu: 

- Ne haber"! 

- ... ıııJ' 
- Dediğim gibi, hasta imiş değil 

Nesi varmış? Çok mu hasta? 

- Nasıl diyeyim, güzelim? Şer 

Hürmüz sabırsızlanıyordu. dı1Jl 

- Nedir? Şimdi de hastalığın 8 ~ 
mı unuttun? İnsan bir tarafa, bir lt~ 
parçasının üstüne yazdırtıverir. 

- Öyle değil, cicim. 

-Ya? 

Alı h . . .. .. 1 r ,,et . - a , cıcıme uzun omur e 
sin! 

Arkası var) 
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A vrupanın kültür 
bakımından iflas· ettiği 
iddiaları doğru mudur? 

YAZAN 
1 Meşhur ingiliz muharriri J. B. Priestly 1 

Amerikan mecmua 
11 Harperin 1011 na.
hasında dostu:n Hen· 
drik Van Loonun in.
sanı şaşırtan bir sözil 
\'ar: 

< ••• Avrupa küllüı 
bakımından bitmit 
tir. Bundan böyle bü. 
Yiik roınan büyük pi. 
Yes. tarih ve büy-lk 
musiki, ancak Ama 
rikada yazılacak, ,,.a. 
<:ude gelecektir. Ktu
tür meselesi bizim 
ellerimize geçmiı bu 
lunuyor"• 

Diyor. 
Hiç kimse, Van 

Loon gibi bir deha 
devine benim kadar 
ıneftun değildir, sev. 
gi besliyeme:ı. Fakat 
bu fikrini okuduktan 
sonra edindiğiın illa 
ıntıba ŞU oldu: Ken
disine bir telgraf çe
k~rek, zekAsını kaybe 
dıp etmediğini sor
mayı dü§ilndüm. 

Öyle sanıyorum ki 
h ' en muasır Ameri-

kayı, Amerikalının muasır Avrupayı ta-
nıdığı k d . d a ar tanıyorum ve bu anc değın 
e, bana Avrupanm kültür bakımından 

bitıniş.. ~ 
g 1 . etmiş olduğu kanaati a~la 
e ınedı; kültür ilerlemesi meşalesin ·n 

Anıe 'k 1 d ıı... rı a ıların eline geçtiğini tahayyü1 
arıı etmedim. 

Bununla beraber biraz dü~ününce, işi 
~ırı derecede umumt hır zaviyeden gör-

mesine rağmen, Van Loon'un iddiasını 
temelsiz ileriye sürmediği aklıma ge~i
Yor B"yülı: bo · u Harbden sonra Amerikanın 

1 para içinde boğulduğu. ve Orta Av-

~Panın açlıktan kınldığı zamanlarda 
ınerikaya doğru akan kültür dalgası' 
~ . 

n senelerde, Orta Avrupa geniş bir tı
marhane rn manzarası arıederken, oralarda 

ahsuller vermektedir. 

\1 İhtiınal ki bugün Amerikada, Einstr·in 
e Toınas Mann ayannda yüksek şöhret-

Avrupa demokrasileri daha ballicedir. 
Buna rağmen bu demokrasilerin, bu de
virde dünya kültürüne pek öyle eser ver~ 

dıklcrini de kimse iddia edemez. 

inan<:ımızdır. Hakikaten de son seneler· 
de milli haytımız, &nobluk, abdallık, ri

yakArlık ve kendi kendim.ize inancımızla 

muammal~ bulunuyor. 

Buna rağmen kültür meşalesinin Ame

rikalılara geçtiğine pek emin değilim. 

Maruf mültecileri Amerikaya kabul et
mek başka şey, dünyanın büyük piyesle-

Harbden bir türlü kurtulamıyan Fran

sa. her sahada bazı küçük eserler yarat

makla beraber, garib bir şekilde kısl:'

laşmış görünüyor. İngiltere eski harb za-
rini, romanlarını, musiki ve tarihini yaz.. 

rarlannı daha çekmekle beraber o kadar mak ta gene başka bir feydir. 
kısır değildir. Maamafih, İngiltcrede ge-

niş bir kültür faaliyeti -yoktur denemezse 

de, harb öncesi kültür mahsulleri ile, ıim

dikileri mukayese edersek bugünld 

mahsullerin pek mahdud olduğunu görü

rüz. 

Peki, biz İngilizlerin hatası nerededir?. 

Van Loon bir noktayı unutmUJ görll· 

nüyor. Amerika daha halA yeni ve ham 

bir ülkedir. Tamam.ile karışmamıı bir ha
litadır. İlerliyeceğini ve bu ilerlemenin 

hızlı aeyri esnuında yeni bir medeniyet 

yaratacağın inkAr etmiyorum. Fakat, da

ha mühendislik, büyük yapı saflıasında 
Şu anda. muhakkak ki en buhranlı za- bulunan bu medeniyetin kendisine mah

manlarırnızı yaşıyoruz. Burnumuzun di- ~ muazzam bir kültür yaratması için 

binde Mikel Anj veya B.eethoveni çalış • epeyce vakit l!zımdır. 

.-Garib, ~:lence i ve I 
L____ mera lı şeyler . _ ____.._ 

Müstakbel İngiliz 
Kraliçesi 13 yaşında 

' 

1 Kendisini öpturmiyen 
belediye reisi! 

Avust.ralyada güzellik kraliçeliğine se .. 

çilen genç kızların. kraliçelik kupasını 

alırken, bunu kendilerine veren belediye 
k 

. 1 
reislerini öpmeleri usuldendir. Fa at şı· 

İngiltere kral ve kraliçıuinin büyük mali Sidney belediye reısi, bu kabil me
hzları, veliaht Prenae. Elizabeth geçen rasimden hiç bôflanmaz. Onun için, b ir

1 

Cuma günü 13 Yllflna bamııf, bu mün.a- müsabakada kendi.Jini öpmeğe hazırlanan 
ıebetle köpeği ile birlikte ıördüğünb kr.aliçey• resimde gördüğünüz gibi yü-
resrnini çektirnıiftlı. zünü çevirmiştir. 

*** ; *** 
ingilterenin makarna Sokak ortasında konser 

• yeme şampıyonu veren artist 

Nevyorkta çalıpnakta olduğu cemiyet .. 
ten kovulan zenci artist Maryan Ander .. 
10n, Vaıingtonda açık havada Abraham 

İngilterenin cmakarna yeme. p.mpt- Liİı.koln'ün heykelinin basamaklarında 
yonu 37 yqlarında Napolih bir ganon- durarak, aralarında madam Ruzvelt, a .. ~er Almanyadan daha fazladır. En büyük 

talyan musikişinan Toscanini bugün 

~aha M.lA Amerikada bulunuyor. 'Rus 
alunaninof senelerce yeni dünyada ya. 

tadı. 

maktan caydıracak kadsr harb tehlikesi 
var. Ben harbden önceki ve sonraki İngil

tereyi görmüş bulunuyorum. Çok kere-

Hayır, Van Loon'un zannettiği gibi Av- dur. İsmi de ManzidJr. Manzi bir oturu.,.. yan azaları, hakimler bulunan dinleyici .. 
rupanın i:flas etmiş olduğuna inanmıyo • ta 3 kilo makarna yemektedir. Yakında lere bir ıarkı konseri verm\ştir. 

Londra tele · d b' maka Amerikadaki zenci esirlere hürriyetle· 
rum. Tehdid edici gölgeler arasında §a- vızyonun a ır rna ye- . "mh . 1 rini bahşeden Amerikan Cü urcıs erın-

Daha ,, .. 1. bir U . ler, dışarılarda seyahat ettikten sonra 
,,aF nes teımil eden Bcr- t . .. .. 

şırmış bir vaziyette bulunuyoruz. Boş me sahnesini gösterecektir. den Abraham Linkoln idi. 
nard Sho , h 1 ngıltereye dondum ve her seferinde de 

w u ariç tutarak diyeceğim ki, . • • • 
asrıınızı mıllı zaflarımızın millı faziletlerimizden 
, k n yapyan dram muharrirlerinin fa 1 ld ~ .. d'' 
,_ n albur üstü olanı Eugene O'Neill'dir z a 0 u6 unu gor um. 
~İ bir A- 'k 1 d k d ' • .. =ınen a ı ır ve en l neslımın d~ O halde hatalarımız nedir? 
~n n" fu t 
1 

u zlu ngilb; baziçesi Aldous H ux-

~:ı son birkaç senedenberi Amerikada 
Umumiyetle kabul edildiği veçhile. en 

bariz hatalarımız snobluğumuz. abdallı

ğunız, riyakfırlığımız ve kendi kendimize 

günler ve korkunç rüyaların dolu geceler 

geçiriyoruz. Fakat daha hAla emniyette

yiz ve gıda veren köklerimiz kurumuş, 

kopmuş değildir. Öyle ki az buçuk parlak 

bir güneş~ kavuşur kavuşmaz gene güzel 
eserler verebilecek bir haldeyiz. 

Çeviren: lbrahim Hoyi . unmaktadır ve anladığıma göre İn
l•ltereye dönmek niyetinde değildir. Ei

ııdaenaleyh, Van Loon zannedildigy: ka • ( 
ar 'd · • 1 ) f1h • .. dıasında rnübaIAğacı değil. Maaına- zmir avcılarının Sürek 8Vlart 

§Uphe edilmemelidir ki, kültür dal- --------·-----------------~ 
lası Atla Oky i ........ ;.. (H"·-·~)-ru s anusunu aşarak garba doğ- .uu~ ~U-':)l 

gayet kuvvetle akmaktadır. İzmir Avcılar Ce • 

)e~~ hal de esasen beklenen btr key!i
ı:r• ır. San•atkarlar, fen adamlnrı, bil
eınler enuıı 

miyeti azalan bu 

hafta Şaşala bir se .. 
bite yetli prtlarla zengin bir mu-

ınuhtaçtırlar. Gizli poliJ teşkilatları yahat tertib ederek 
Otıları . 
det ve allelerını tedirgin ettiğı rnüd- civardaki ormanlar .. 

çe, usulünce çalıpmazlar. da bir sürek avı yap 
BüY6.k , 

lerne k ıan at eserleri, bomba tayyare- mışlardır. Egenin eıı 
\"\lcua arannı~ semaların altında asla maruf avcılarının , .. 

e gelemeı. ~ 

Bir An ...... _ tirak ettikleri bu 
k d ~Wrlük H bdar müessir, ne 8 

ar hvvetli olursa olsun en ince e- ~da 13 yaban do .. 
lerle.ri VÜcude getirm · i .' · •tl"'f edilmiş hun e:u çın ınsan ru- muzu ı a .. 

a emır, hUkınedaıne:s.. tir. Bu hafta da bit 

"1e~lır postallann :resmi geçid yaptığı sürek avı yapılacak
de 1lllı bir lcülta.r çölü vücud bulur. tır. Ftoğrafda, avcıları Şaşa! köytllıde görüyorsunuz. 

*** *** 
Frakla dağlara çıkan 

İngiliz delikanhsı 
Ehramların tepesinde 

golf oynıyan kız t 

Mısırda bulunan bu İngiliz kızı, bir 
1 bahis neticesinde 451 kadem irtifaındald 

Bahardayız. Londrada İnglliı delikar.- ehramların en yüksek tepesine çıkarak 
lılan, bo§ vakitlerinde havanın güzelli- golf oynamıştır. 

Ainden isttfade ederek yürüyüfEl çıkma· Asıl pyanı dikkat olan tarafı şu ki eh· 
ya b8§lamış bulunuyorlar. Fakat §imdiye . 
kadar bu yürüyüşlere resimde gördüğü- ramın tepesınden fırlattığı top bahse gi-
nUz gibi frakla ı,tirak eden hiç olınamıı- riftiği adamın devesinın gözUne isabet et .. 
tı deraek hata etmemi§ ıayılırız. mi§ ve kör etmiştir. 



10 S3yfa 

[ Çocu . bayramından J 
ıntıbalar 

Yavrulanmız alMe önünden geçerle.rba 

Bir meJdebll TM • t lainler ee -........ hital. edi,er 

Mektebli krr.larmm:daB 1ııir rrup d &iki merMiwwle ~ bir cihan· 
dır!- veeiMlliini böy le cmılandlnhlar. 

l 

Taksim nahiyesinin C. E. K. muı pydirdiii çocuklar abide önünde 

SON POSTA 

Sinema: Holivudun 
boğaz dUşkunu 

yıldızları kimlerdir? 
( Baştarafı 6 ıncı sayfada ) 

, Bu yıldızlar gibi 11inema san'atklrlan
nın her birinin kendine hb yemek zevk! 
vardır. Öntıne getirilen her yemeği mem-

MSAN 24 

Ull&~ 
8 Nisan tarihli 

bilmecemizde kazananlar 
nuniyetle kabul edenler de mevcuddUT. 8 Nisan tarihli bilmeceınizde kaza - okulu sınıf 1-A da 71 zetı. istanbul FaiD 
Bunların sayısı pek çoktur. Bunlar aşÇl- v 40 kul 11 5 A da .....,., s-,"-"-t •-
lı)l.,n -nz karasıdırlar. Çilnkü y~mektekl nanları ~agıya yazıyoruz. İstanbulda tan~n~ ~e~çu:ı~ e~utns~"~ınıı""'7-i d/•.; 

6 ' J.. b ı t lihli kü ··k ku cula\"'lmı -
san'at ve nefaseti takdir edemiyecek in- u unan a . çu 0 ~~ •.. ~ Meziyet. 

BOYA KALEMİ sanlardır. İsimlertnl sormayın. söyliye- zın Pazartesı, Perşembe gunlen ogle-
den sonra hediyelerini bizzat idareha- (Son Posta h&tıralı) mem. 

Şimdi, yemeklere düşkün olan ..erkek 
san'at'klrlardan bahsedyim: 

Yemek mera'klısı san'atk~rlann savısı 

çok fazladır. Bunfann ba~nd'l Charlie 
Chaplin gelmektedir. Charlie çok seve
rim. Kibirsiz bir adamdır. Yemeklerden 
büyük bir zevk duyar. Yemekleri çok 
sever ve çok yer. Bundan dört sene evvel 
btr yaz günü arkaclaşbrından biri ile 
bahse girişmişti. Tam iki kilo tutan biftek 
yedi. Ozerlne de on bardaktan fazla bira 
içti. Bir kış günü gene bir bahis netfce
sinde bir hindi dolmasını!l tamamını göv
deye indirdi. Kendisi de yemek yapmağa 
çok meraklıdır. Güzel de yemek yapar 
hani. .. 
1ngiltere veliahdi iken Dilk dl'l Vindsor o 

nu ziyarete geldiği gün aklına e.!miş. bir 
muzlu börek yaptırmıştı. Daha o güne 
kadar muzlu börek nedir bilmezdim. Şöy
le böyle bir şeyler yaptık. Dük te bunu 
90k beğendi. 
... Clark Gable de yemeğe meraklı san'at
kirlardan biridir. Her yemekten yer. Ye
mekleri lezzetle bir yiyişi vardır ki ıor
ma)'ln, öyle çıtkırıldım değildir. Yani ye
meği esirgemez... Amma göbeği f azla~a
§acak imiş. filan... Böyle feylere aldır-

nemizden almaları lAzımdır. Taşra o -
kı,ıyucularıımzm hediyeleri posta ile 
adreslerine gönderilir. 

Bir futbol topu 
İstanbul Eyüh 38 ncı mekteb 3/ A dan 710 

Davud. 

Bir ayhk "Son Posta,, 
abonesi 

Bursa erkek ll&ed sınıf 8. E. de 122 Kemal 
Tüzer. 

MUWI'IRA DEFl'ERİ 

Düzce merhunı posta müdürü HUseytn .,. 
zı Reyhan, İstanbul 27 ncl llk okuldan ı'ff 
Fahrl, Çanakkale İstlkldl okulu sınıı 1 ta • 
lebestndcn 59 Necdet Aydın, İstanbul Ves • 
necller 6 ncı okul sınır 4-A da Ml Leman, t.
tanbul Fatih 40 ncı okuldan 164 Veda.el. 

AYNA 
(Son l'osta hatıralı) 

İstanbul kız llsesl sınıf 2-C de 1272 Ayten. 
İstanbul Taksim orta okulu sınıf 8-A da ıot 
Macid Akbulut, İstanbul Kadıköy 3 üncü orı. 
ta okul sınıf 1-G da 610 Metln, İBtanbul .,.,... 
tih 40 ncı okul sınıf 5-B de 251 Şevki Çetiıa
taya. 

KİTAB 
(Son Posta hatıralı) (Son Posta hatıralı) 

Zonguldak seyyar tahakkuk memuru Ni - K~nya tcımetpasa okulu sınır 5-A aa ,. 
yaz! elllP Cevdet Gönenç, Afyon l1'e sınıf Hasan, İstanbul Karagftmrilk orta okulun • 
4-B de 1217 Hüseyin Boyaıtay, İzmlr Gün • dan 177 Samı, Konya istasyon muhabere m ... 
doğdu .Ali Çetinkaya bulvan 31 numarada muru Q.'iIIlan oğlu Yaşar, Cide fiveyniu.d• 
Süleyman, İstanbul Yeşllkl)y Bllyük Halkalı müteveffa. Abdullah torunu Adnan, İzmit ~ 
Ziraat mektebinde odacı İbrahlm oflu Re - tikldl caddesi 1094 numarada Aydın zt11r'
ceb ZararS1Z, İstanbul Kadıköy 7 ncl okul Edirne bölge san'at okulu sınıf 1..A da 14 
sınıf 3-A da 186 Altay Erol, İstıuıbul Def - Meehmed, Eskişehir thki\ okulu sımf 3 dt 
terdar 37 ncl okul sınıf 4-E de 307 Saffet. 202 Rafet. Mardin v11Ayet Jandarma kuman· 
YUVARLAK DÜNYA KALEMTRAŞ dan muavini binbaşı Mustara kızı Vedide. 

(Sem Posta hatıralı) 

İstanbul posta kutusu 28 numarada Musa, 
İstanbul Beyoğln 29 uncu okul mnıf 5-B de 
134 Fatma, İstanbul Fatih 13 üncü okul sı -
nıf 2 de 524 Ayten, İstanbul Samatya Ağac;· 
knkan 17 numarada İhsan, İstanbul Gala • 
tasnray lisesi idare fUnlrl Nuri oğlu İhsan A-

Trabzon Use ortn kısım sınıf 3-A da 887 Ke
maleddin 

RESİ n,t ELfŞt MODELİ 
<Son Poc:ta hatıralı) 

rnaz... tak. 

Karaman Gazı ilk okulundan 561 İbrahtftl 
Oüngör. Çntalca birfncl okul smıf 4 de t44 
Faik oğlu Nihad, icıtanbul Beyoğlu btrlnei o
kuldan 171 Bedia, İstanbul Hayriye llsM1 a
nıt 9 da 633 Handan İlhan, İstanbul kız &
~nden Meleksima, Ankara İsmetpaşa ma• 
hallesl Yürüknll sokak 11-A da Flkrl, İsta.n • 
bul 44 üncü okuldan 43 Yaşar, F..!ktşehlr t:Yr
man başınüdürlüğft muhasebesinde Said V11-
ral kızı Kdmlle, Zonguldak Namık Kemal .
kulu sınıf 5 de 241 Sadık İpek, Zonguldak 
Namık Kemal ilk okulundan 284 lmnan. Kft
tahvn birinci ilk okul sınıf 4 de 312 Na21!Tll· 
ye, Eskişehir Mllll Znfer okulu 165 Fikret, b
tanbul Kumkapı orta okulundan 107 Adn&ftt 
Konya bölge san'at okulundan 24.17 S:ıldhıı.4'" 
din, Çankırı askerlik şubesi munmellt m• • 
muru Avnı kızı Yücel. 

Frandıot Tone - Tyrone Pover ve bun- MfiREKKEBı.J KALEM 
lar gı"bi delfkanlılar henüz yemekten an- İstanbul CağaJoğltt orta okulu sınıf 1 de 
lıyacak, yemeklerin bir san'at eserleri 33 Mehmed P'eTZ!, Kastamonu Simsar sokak 
olduğunu idrak edecek yaşta değildirler. Çıkmaz nrnhk 37 numarada Sabahat, An • 

Vtctor Mac Laglen: İri yapılı san'atkAr ~alyn lise son sınıf talebelerinden 962 Sakib, 
fil ib" k y d "ğ· k' . Istnnbul Nuruosmaniye caddesi 65 numara-

ıgı ı yeme yer. e 1 1 yeme .erın ı dn Esin İstanbul Kurtuluş Baruthane cad-
cinsleri hakkında hiç müşkülpesendllk desi ıoo' numarnd:ı. Orhnn. 
yapmaz. YAPI TAKiMi 

Robert Taylor: Gençle: meyanında bu- (Son Posta hatıralı) 
lunmakta ise de çok kibar bir çocuktur. İstanbul cıhanclr A.'mtahmescld sokak No. 
Kibarlığı sofrada bilhassa göze çarpmak- 6 da Leyla, İstanbul 49 uncu llk okul sınıf ı 
tadır. Öyle ası1 bir surette yemek yer ki... de 30 Yılmaz Adalı. :b>tanbul 61 1ncl Uk o'kul
Kalbinin temizliği bu yemek yiyişinden dan 533 Scdııd, İstanbul S::ınyer Ortac;cşme 
açıkça belli olmaktadır. cadesl 100 numarada Oelll, İst&nbul erkek 

llseslnden 136 Cemli. 

J{ART 
(Son Posta hatıralı) 

Eskişehir demlryollan çırak okulu sınıf 1 
de 22176 K3..zım, L'!ta.nbul Hayriye Use s1 sı • 
nıf 9-A da 495 Cemtl Taş Demi" Sivas orta 
okulu sınıf 2-B de 731 Türkll.n, Zonguldal 
Namık Kemal okulu sınıf !5 de 415 Ntn!ll. 
İzmit Ulugarl llk okulu 183 Sedad. 
İstanbul Havrlye lisesi .sınıf 7 de 930 Meh .. 
med Alb.y, tc;tanbul Fatih 18 !net okul sınıl 
4 de 42 Sedad, Sapanca Pompacı Mn.c;tafa of
lu Kemal Özesen, İstanbul Beyoğlu 1 ı ınd 
okul sınıf 4-B de 784 Gavrlel, Burgauda DX 
okulu sınıf 3 ele 22 Yıldız. Tokat muha.sebt 
müdürü oı+lu Sadri Aktt\rk, Adana ordu ma
lfiller blrlll'(i haşknnı Enver kızı Gülyüz, Atı· 

Adolphe Men;ou.: DelikanWık peşinde DİŞ FIRÇASI 
kopn bu yaşlı san'atkir tam rnanasile (Son Poc:ta. h&tıralı) 
aşçıdır. Mükemmel surette yemek pişir- İstanbul Vefa erkek H.seWlden M8 CeT -
:mestni bilir··· det, Samsun Cedld mahallesl YunUSbey .so-
.............................. _ ............................ _.. kak 9 numarada Beyhan, Adıyaman emnt-

M l·ı ıe tler, donanmal~ra yet komiseri oğlu Yavm;Kıncı, İBtanbul Top. 
C kapı Cam! sokak 8 numarada Fethiye, İs -

d h 1 ? 
tan;bııl htnnkapı N~anca M.abeyin yokuşu ne en mu taçtır ar • 37 numarada Nuran. 

DİS MACUNU 
<Battarafı 7 i11Ci mtrladn) 

niden başlamak zaruretini duymu.şlar
dır. İşte Napolyon ... İşte mua~zam Kay 
zer Vilhelm Alrnanyası ve tarihin Bi -
zans Roması ... 
Yakın tarihte dünya denizlerinde i

kinciliği muhafaza eden Osmanlı do -
narunası Hamid haininin can korkusu 
ile Halice k~patıldı . . . Aksi gibi (30) 
seneyi bulan bu devir Avrupanın en 
seri adımlarla tekamül ettiği bir de -
virdi. Nihayet o donanma Y.alnız Hami
d! götürmekle kalmadı. Türk denizci -
sinin, Barbaros evladlarının bilek kuv
veti w damarlarında.ki asil kanı akıta 
akıta a1dık1arı Akdeniz hfıkimiyetini de 
beraber glStürdü. Bundan sonra, muaz
zam bnparatorluğun inkirazı için. çok 
zaman geçmedi ... Nihayet gene o deniz 
asırl8r riiren bir kara milcadelesile a -
lı.nan yerleri, birkaç on sene içinde, 
geri verdirdi. · 

* Bu ftıttyar imparatorluğu istihln! e -
den genç Cümhuriyet, her sahadaki i -
lwlem~inde denizin bilyük rolilnü u -
nutmadı. Cfunhuriyetimlzin idare me -
kanizmasın~ ele alan hilkôınetler, bu 
bakundan memlekete faydalı olmak i
çin, Adeta birbirlerlle yarış ettiler. Biz 
bu mes'ud yarışın neticesini pek yakın 
bir Atide göreceğiz. 

'* 
Donanmanın para ile yapılabileceği-

ni iddia etmek yanlış bir düşüncedir. 
Donanma, para ile değil servet ile ya
pılır. Malfun olduğu üzere servet ile 
para arMında iktisad bakımından, bü -
yük farklar vardır. Servet, milletlerin 
malik oldukları toprak altındaki me -
vaddı iptidaiye, ve bu mevaddı iptida -

(Son Po ta hatıralı) 

Çorlu Cümhurlyet llk okulu sınıf 5 de 170 kan Dahiliye Ve'ı:fıletı seferberlik memurıı 
Niyazi Yılmaz, Konya ~ıne san'at okulu Sl- Hac:an ol'Flu Erdol+an, Bursa Haeıynkub m•· 
nıf 2-A da Mehmed, Istanbul Şehzadt'başı hallec:l Çiftefırınlar sokafü 3 numarada ge-
Balnbanaıta mahallesi Fethibcy caddesi 73 mal. Konya avukat Mustafa Fevzi Karada9 
numarada Lema:ı Meriç, İstanbul erkek 11- oğlu Mehmet"!. Konva kız tntblkat okulu sını.f 
ses! sınıf 4 de 465 Asaf, 1Stanbul Beşiktaş 2 de 155 :Muammer Arn.s. İzmir Karıı.burun 
Valldeı;,ıemıesl Aktarcılar soknk 18 numara- ÖıYretmt'n Nedime o~ıu B:ıskm Bora, Ad• , 
da Seyfi. pazarı kas:ıblar lelndP kahveci Ham vasıta-

ALOl\fİı\TYOl\f BARDAK slle Kenı<ı.l SPrt, Yoz1ad orta okulu sınıf ı-A 
(Son Posta hatıralı) da 266 Şükrü Gülmez, Düzce Halnk Mlrltn• 

İstanbul kız Jl.c;eslnden 1443 Tilrklln, İs - o~lu Mustafa, Bafra Merkez okulu sınır 3 dt 
tanbal 45 inci okuldan 172 Recai, İstanbul 76 Mellhr.. Dlvnrbakır avukat Muhiddin ol111 
Fntlh H< cadede Ispanakçı sokağı 1 numa- Muzaffer, Malatya lisesi aınıf 4-B de 420 M'O' 
rada ihs:ın. İstanbul Beşiktaş Tuzb::ıba Ta- uff~r özel. Yozğad Cümhurlyet okulundaJI 
ynkçı Hüseyin sokak 7 numarada Sıdıka, İs. 37 Sadi Özönder . ......................................................... ...., 
tnnbul Dlva;ıyolu Al\ Faik a,partımanı 1 nu-
marada Necmi. 

KOKULU SABUN 
<Son Posta hatıralı) 

İstanbul Kuzguncuk 45 inci okul sınıf 5-A 
da 12-0 NeclA Ergun, İstanbul VeznecDer Zey
neb K~U sokak 23 numarada Muammer, 
İstanbul Hayriye füe.sinden 231 Nejad, İs -
tanbul Karagümrnk orta okulu sınıf 1-D da 
92 Yahya, İstanbul kız l1sesi sınıf 8 da 824 
Aysel. 

AI,BlİM 
{Son Posta hatıralı) 

Ankara İsmetpaşa Çal<1ağ sokak 15 nu -
marada M. Kemal Dedeoğlu, İstanbul ın ınci 
11k okul sımf 3-C de 531 Nejad, Amasya orta 

Ankara postası 
<Başfantfı 8 inci ~avfada l 

ması mucibince otomobil gümrilk reSTd 
de indirileceğinden fehirde naıdll v.-. 
talannın çoğalacağı tahmin olunmuft-

Emlak ve arazi. ana ve pul fazlalaıt 
satış bedellerile av taksitlerine mütedatr 
maddeye konan muhammen rakam geçetl 
yıla nazaran oldukça kabanktır ve 480.000 
lira olarak tesbit cdilmislir. Buna sebeb. 
Ebedi Şef Ataürkün Ankara Belediyesin' 
hediye eylediği arazinın Devlet Denıil"' 
yollan İdaresince derdesti istimlAk b\Jo' 

iyen in istihsalidir .•. Para ise bu me - lunması. yangın yerinden bakiye kal•• 
vaddın kazanılmasında Amil olur. Fa - arsaların ve Çnnkaya caddesinde su <J.
kat mevaddı iptid~iyenin işlenmesi i - posu civarındaki Belediye yerlerinin b• 
çin de muhakkak paraya ihti •aç yok - yıl satılığa çıkanlmasının kararlaşxrılf 
fur. Tarih parası olup da enerjisi ol - olmasıdır. 

mıvan devletlerin nasıl ink1raz bul - Yeni bütçede otobüs hasılatı elli bin 1'-
du'klarını bize göstermiştir. ra fazlasile 750 'bin lira olarak tahmin "' 
Eğer bir milletin hem enerjisi yük - lunmuştur. Şehir nüfusunun tezayüdfi ~ 

sek ve hem de toprak altında s-erveti yeni otobüs hatlannm açılması gözönütl .. 
mevcud ise onun yükselmek için tek de tutularak bu varldatın temin olun•" 
bir yolu vardır: Don~ma yapmak ... cağı kanaatine varılmıştır. 
Ancak o donanma yapılırsa para ve Bütçe encümeni yeni varidat bütçestı>J 
refah lıendllJ!inden gelir. A. T. · 2.567,214 lira olarak bağlamıştır. 



50N POSTA Sayfa lJ 

Yugoslav Naibi Prens 
Pol Rom y gidiyor Ankara radyosu 

Büyük devletler Balkan merkezlerinde 
siyasi faaliyetlerini artırdılar 

(Ba.ştarafı I inci sayfada) da, komşu ve dost iki memleketi, bu - ~ DALGA UZUNLUCU ·u ' (Ba.ştarafı 1 inci sayfada) riciye Nazırı Gafenko, Lord Halifaks, 
için tertib olunan bu ziyafet Ciano - günkü enternasyonal vaziyet ve keza 1 a. 189 KC9. ıltt K'W. saide Almanya ve İtalyan plfınının aka • Türkiye ve Polonya büyük elçilerile 
Mnrkovı·ç mu··ıaAkntında kararlaştırıl - A h dis d l ·ı .Q. 

11'14 •· ı&lfl JCa ıo Kw. mete maruz kalacağı kanaatını· izhar et- ·u· l lahat-son rnttvudluk a · eleri o ayısı c .AJ'. 11,,. -. 94&8 ıc... ıo ıcw. Romanya elçisi .ı. ugos avya mas 
~tır. (A.A.) alakadıır eden muhtelif meseleler tet- mektedirler. güzarı Ye Romanya elçiliği erkanı ta -

Venedik 23 - Kont C!ano ile Yugos - kik olunmuştur. PAZARTESİ - M/4139 Alman teşebbüsJcrine karşı rafından k~rşılanmıştır. 
lavya hariciye nazırı Markoviç arasında Bu tetkik, İtalya ile Yugoslavya a - 12.30: Uro~m. ı2.s5 : Tilrk mtıntt - Pl. Paris 23 (A.A.) - Siyasi mehaf:il. Al • Gafenko yorgun gözüküyordu. Ga-
pek d d " be 1 · k 13: Memleket .!aat Ayan, ajans ve meteoro- manyanın muhtelli meınlckeUcrden iste- kt 
h 

sa~~ ve mütekabil bir anlaşma rasm a mevcu munase t enn ne a- hab 
1 

rı 
3 4 Mftzlk CSe f nik zetecilere beyanatta bulunma an 

.. 
avası ıçınde yapılan mülaka•. iki saat dar samımi oldugunw u bir kere daha te- lojl ere · 1 15 

-
1 

: 
0 0 

mekte olduğu ciyi komşu şahadetname • tina etmistir. au..-" M 

1 
plaklar.) 18.30: Pro~ram. 18.35: Müzit <Ope- leri . bilh İ . il -

••uuştur. ki nazır bundan sonra son yid eylemiştir. O samimiyet ki, Adri - retler - Pl.) 19: Konuşma (Çocuk &9lrgeme 
11 nm. assa ngıltere e Fransanın Bitaraf bir Balkan bloku 

Bisteın bir ınotörle bir demz gezintis; yap- yatikte sulhü temin eyliyen ve iki ta - Kurumu - Çocuklarn masal.} 19.15: Tilrt beynelmilel bir emniyet birliği ihdasına Londra 2 3 (A.A.) - Romany:ı • ı .. 

fllışlardır. Yugoslavyanm Roma elçisi ile rcıfın karşılıklı menfaatlerini temin ey- müziği <Hnlk tilr!ı::filerl ve oyun havalan - matuf olan mesaisini müşkülata maruz riciyc Nazırı Gafenko'nun Londrr d-
\7enedik b led" rei . b . . . t• liyen Belgrad paktındanberi bütün sa Sadl Yaver.) 19.35: Tilrk mtızlğl CKanşıt bırakmayı istihdaf etmekte olduğunu be- ı· - betil g tel Ro e ıye sı u gezıntıye ış ı . roğram.> Hakkı Derman, Eşref Kndrt, Ha _ f k yare ı munase e aze er n n-
rak etmişlerdir. Sa:ıt 19.15 de Venediğe halarda ve her veçheden resanet bul - span GUr Hnmdl Tokay Basri üner. 20: Meın yant ve ahak~~ Alman manevrasının aka - yanın sulh cephesinde oynıyacağı ı >IJe 
avd ' · me e m wu bul d w ila t et etmişlerdir. (A.A.) muş ve kuvvetlenmiştir. leket saat flynn, ajan.s ve meteoroloji haber. . un ugunu ve e - mesgul ohmildadır. 
\7n... ı Tuna havzasında sulhün idamesi ve lerı. 20.15: Türk müziği CKlA.s1k proğrnm.> mektedır. Bu mehafifüı. mütalcasına gö • Sunday Times diyor ki: 

- 0 s av Hariciye Nnzınnın beyanatı İd ed r Alın t bb .. ı V itjikrar şartlarırun ıslahı için siyasi sa- Ankara r:ı.dyosu küme heyeti: are en: e an eşe us eri, Sovyetlerin ilti - İngı"ltere hükUmeti Romanyaya \'el' 
enedik 23 (A.A.) - Yugoslavya hari- Mes'ud Cemll. ı - Cemil Beyin - Kürdlllhl- um ettikleri ,ekilde Almanyaya karşı a- . w. . '. . 

cıye nazın Aleksandr Çinçar Markoviç. hada olduğu kadar ekonomik sahada da cnzkA.r pe.şw.1 ı _ Doktor suphl _ Kftrdlll d . T dı . . _ dıgı bır taraflı garantiyı karşılıklı bfr 
Stefa · · İtalya ile Yucroslavya arasında ve ke- hl zk• k · Bl ltkte bt ı- m 3 - Rah- eıru 1 ıına istıl.tam eden taahhudler va yardım taahhüdü şekline koymak ftk -

b 
nı a3ansına beyanatta bulunarak - .., ca ıı.r şar ı. r r a-a aıtasile bir k il ktif ·· daf · · · • 

urada Kont Clano ile yapacağı mülfıka- za Yugosh:r'vyıı ile Aln:ıanya arasında i- ml bey1n - KürdlllhlcazkA.r şarkı: Söyle ey .. 
0 

.e mu aa sıstemının rinde değildir. Jngilterenin istediği 
tın bir timadlı teşriki mesainin derihJeştiril- mıdnbı nazenc!e eda. 4 - Arif beyin - Kür - t~kkül .etmesuıe manı olınağı istihdnf Bulaaristanın da dahil olacagı· bit*at 

ı çok dostluk münasebctlerı ile bir • dllihl k• kı s d --"' u""aka ...ı ... et etmektedir . t k .. 1 . ti caz ıır şar en e a\;C.U .,.. ......., . b" B lk bl k t ı-ı..:~ı . d'" n... 
eŞ?niş olan komşul d ld )l.ı mesı a arrur ey emış r. mı ~ ld 5 R ~ t b KlirdlllhlcazkAr Fr t--:ı ır a ·an o unun eşe,l\Au u ur. '°" d .. .. ar arasın n yapı ıı,; M . _ b çoı;a ı - ı.a ey - ansa ve ~i..aterenin mukabelesi . . . d 
üşunulecek olursa pek tabü olduğunu acarıstanla olan munase ata ge - şarkı: Bu şeb recayı dil oldu. 6 _ Rıfat bey. Fil k" Alma . . blok aıası bırbırlenne karşı yar un ta-

IÖylezniştir. ı lince. iki hariciye nazın en son teza - Kfirdfllh!cazkrır şarkı: oı gencenin etnfını dav~ ; lmnyay~ karş~ ıt~ad be~- ahhüdünde bulunacaklardır. Blokun 
r hürlerden h<l"~ıl olan vaziyeti tetkik et- almış yine rn.iller . ., - Arif bey - Kürdlllhl - nın. u u~u ~ı bö~le bır sısteme gır- hiç bir ideolojik vazifesi olmıyacc&tır. 

l ugoslav - Macar paktı 1 misler ve bunun Belgrad ve Buda - cnzkAr ~rh. Kanlar döküyor. 8 - Artt bey- mek.le gayrı k~b~i t~lif olacaktır: M~n • Gafen'ko ile yaptlacak mü2\1kereler 
Roma 23 (AA) Giornale d'İtalia t h"kA tl . d f d 1 b" KUrdlllhlcazUr şarkı: ounıp etti güneş mafih Fransa ile Ingiltere daha şımdıden k b" p 1 R •tt'f kı . · · - oeş e u ume: erı a:rasın a ay a ı ır dünya karardı 9 _ Ruşen Kam _ Kemençe kü .. k d 1 tl . . . . kl . 1 ·eza ır o onya - omanya ı ı a -

dg~kzetesınde cVirrıinio Gayda» Vene - anla~n vol açmış oldu~mu men--· - •t kslml. 10 _·Sadullah ağa _ Hic:ızk(ır şar- . çu 
1 

ebvile erın gınşb lemdıyeklce erıhvl~ nın verıi vaziyet üzerinde hasıl olacd 
ı te yapıl İt 1 y 1 ·· . 1 .. . di gırışsc er e maruz u un u an te ı- . . Ü an ayan - ugos av go - nıyet e muc:ahcde eylemışler r. kı: Hıram et r.ülşene. 11 - Çorlulunun - m- k . d h . d tesırlerc de tesrnıl olunacaktır. 

r Şlnelerinin yeni itilaflar akdine rnün- İtalyanlar memnun ca ktır şarkı· Aldı ;.ıeni lkl kaşın a:ası· 12 - ~~~ a ~ ~~y~ e artırac~ 01~ herhan- Ro;nanynya parn 
cıer olm1yarağını sadece ftalvan - Yu- . Kemnl Nlyart Seybunun - Hicazkar saz .se. gı ır tan hudu onlardan ıstemıyere.k Rus 1 Mezklır ı!azete R-0man a a iki bu -
gos1av ak la . : . .. Venedık 23 (AA.) - Havas : malsl. ıı · Konuşma. 21.15: Esham, tahvllM, yadan Avrupamn nizanunı müdafaa hu- ., ' • '. . Y Y. . 
t€'knbfl p t. rının. çerçev:~ı ıçınrle mu- Yugosla\•ya- - İtalyan dostluğu Cia - kambıyo - nukut ve- ziraat borsası mntl. ııusunda kendilerile mesai birliğınde bu- cuk mı,vonw İnmlız lıralık bır ıkrazda 
ed ır.: ~azıyetlenn tesbıtme yardım no - Markoviç mülAkatmdan kuvvet - 21 25: Ne~·eıı :>lfı.klar - R. 21 30: Folklor <Hn- lunmasını istemek suretile Alman ma • bulunu ara mı da yazmaktadır. 

l'C('~,nı yazmaktadır. 1 . ııı B dl Yönetken.> 21 45· Müzik (Oda mü - - .. 
Arnavudl k 1 . k d y enmış olarak çıkmaktadır. lğ' ..,,ft th Tr1 <d- 1 ö ) mvi Ce nevrasının onune geçmişlerdit u mese esı arşısın a u- H 'k' h .. d d b z ..._ - .D<:'e ovt>n: o o m n r - · 

go~lavyanı •ttih tt•Y• t h er ı ı taraf me afı ın e e evan mal Erkin· Pla'lo Nt>cdet Remzi Atak· Ke - Kuvvetli Tiirkiyc 
Tramvay, elektrik, ffJn 1 

işletme'eri belediyeya verildi ketten (:"tn 1
• 

1 
azbahe ıed~ arbzı are, - olunduğuna göre bundan 2 sene evvel iman Edib. Sezen: Viyolonsel. 2210: Müzik İtalyanın, BeJtırad ve Budapcştcdc ve 

ı avış {\ s en u gaze e . t · · · l 1 Yu~<ıslavy Alrn t d !k>lgradda aktedılen talvan - Yu®s - CKilçük Orkestra - Şef: Necib A11kın. - Alınanyanın Ankarada sarfctmekte ol -
rnul ' ayı. . anya ve . t~ ?'anı.n h41\· anlaşmaları bfüün kuvvetini mu - Becce - :tkırcl İtalyan süiti. 2 - J. strauss - dukları mesaiye gelince siyasi Fransız 

f Baştcrrafı 1 inci sa.•ıfcıda) 
Ö~di$me göre bu işletmelerden 

temin edilecek varidat bir taraftan ıa~arası gıbı bo~ ve tehlikelı bır 1.. • • • ... 1 Bu na~eler aenl sarsın ey dünya (Vals.) . . 1 . 
te bbu·· sc 

5
.• ..kl k . . F rofaza etmektedır ve ık:i memleke ı de • Ll d B h 1 ıc.ar"P flA.hı Ba- mehaf ılı, talya ıle Alınan yamı:. bir ta -uru eme • ıstiyen ransa w • A -> - n ner - aec ana e ....., " 

ve tnsPltcre . rf tt"kl . tl doE!I"Udan dogruva alakadar eden umu- küs ~erefine dam. 4 _ Mlchell _ İkinci kü - raftan azasının en az kuvvetlileri yani Ro taksitlerin ödenmesine, diğer taraftan 
. mn sa e ı en gavre e - ,. 1 1 - . d y 1 1 Be y · M • • nn boc::a gttt·w· . ka d 

1 
kt di mı mese e f'r uzenn e ug-os avya ~ çük sillt. 5 - Munkel - Venedik hatU"aSl - manya ve unanistau uzerınde tesir ıcr3. tramvay ve elektrik şebekelerinin ısla-

Gio~ale d17~~ ;. ey leme e r. "h ftalva hükf1metlerinin ayni görüşte ol- renad. e - zıe~r - Aşık - Romaru. 23·10: etmek, diğer taraftan en kuvvetlisi yani hına tahsis edilecek ve ileride bu va -
~ . İ a ıa, ugos a\:va~m mı duklan müşahede olunmUŞ'tur. Müzik ccazband .. PJ.> 23·45 • 24 · Son ajans Türkiyeye karşı doğrudan doğruya ha - ridat şehrin imurına hasrolunacaktı.r. 
Y 

N> \e tnlya: tarafından ılen atılan haberleri ve yarınki proğram. rek t g k tn- B lk , tı 
ue;oslav M k . k Mihvere iltihak e e eçme sure 1.ı.ı;; a an an:.an nı 

•- - acar pa ctı fikrine arşı ····--·····--······ .. ·-·············-····-- inh ·ıaı ;ıı. t ğ 1 kt ld kl F N V d wırz1 hı:ırekpt' i d '"•st• . Pi . İtalynnlnr Venedik rnülAkct-tından bü 1 e u6ra ma a ça ışına a o u arı- ransız azrrr arsova a 
't1 k ın E'"ı 1rmıvet'f' nı yaz . M a I G .. · g ve ru beyan etmektedirler • 
k;d:ık'a'rE:' Rudapeşted.e m. üsaid bir şe _ yük bir rnrmnuni~ret duymaktadır. 1 - reşa orın Alınanyanın ~yrctlcri Varşovn 23 (A.A.) - Frnnsız. nafıa na-

". şıl"n b f k t b kk k talyan mahfellerince beyan olunduguy - - ı:::r- Anatole d Mo ·e il b' ı·, t Fr d~M '°" an ~ 1 rın a a u e- f ··ı k Siyasi Fransız mehafili. mihverin bu zm e nzı c ır lK e ruı-
ııi Ve Mav ta bu paktın imza e na göre. Yu~oslavya kat'f olarak mih - o er şap a sız nafıa nezareti şimendiferler ve mtl • 

dileceğinden ü ısh d"l a· w. . ·ı.. - ver slı:temine iltihak etınektedır· . Son teşebbüslerinin de akamete mahkum ol - ~ Cln ş p e e ı me ıEtmı ı ave d .. 1 . nakalat müdürü < ucıonı;, Fransız.Leh 
et:rnektPCUr. İtalyan - Macar konuşmalarım tamam uğu muta easındadırlar. Zıra Romanya şimendifer şirketi Adminıstratörü bay 

B l d lıyan İtaly""'.'"' _ Yu~oslav konucm!l _ ve Yunanistan Fransa ve İngilterenın e vra mmtf>lerinin mUtalealan ..... r.. ~·- Dautzy, ve nazırın kalemi mahsusund.P Be 1 d Bel d ·ı Bud kat'i garantileri ile emniyet altında bu -
lgrad 23 (A.A.) - Ga'leteler. Yugos- arın an 5?nra gra ~: ape.şte lunmakta olduklannda..-ı bu iki memle - iki zat gelmişlerdir. 

lavya hariciye nazırının Venedik seyaha- arasınd. a b. ır yakın. lık tesısı mesclesıne ttn h 11 d ket üzerinde tesir icrası çok müşkül ola-
e ve ınumaile'-·hin Kont Ciann ı"le va - a e ılmış n""zanle bakılmaktadır. k k ·ı 1 Mavna ambarına dii(:en amele 

.J ~· ca tır ve An ara ı e yapı makta olan 1a- ·-.ı 
Pacağı mülakata çok büyük bır ehe~'llli- j Macat Haricive Nazırı Kont Csnky- rakkinin derecesi Almanyanın Türkiye- Unkapanında oturan hamal Osman, 
Yet atfetmekte ve İtalyan • Yugoslav 1 ~~n y~kırıda B~gradı ziyaret edeceği deki muvaffak olması ihtimalinı selbct • iskelede bulunan mavnanın ambarına 
tniinasebatındaki samimıvet ve dns•Iuğun sovlenıyor. Bu zıvaret esnasında Ma - mektedir.:ıı 
Belgrad iUIMlanna ;stmad etmekte ol • c:ır - Yu<?oslav ademi tecavüz ooktı ha- Rumen na7.ırı Londrada ineceği sırada dü.şüp ağır surette ya -
duğun ı tebarüz ettirmektedirler ı1rlanac<1,·•ır ki, bu paktın .Mavıs son- ralanm:ıştır. Yaralı berayi tedavi Cer-

1 d w dilm L<mdra 23 (A.A.) - Romanya Ha - rahpaşa hastanesine kaldınlmıştır. 
~~p~cl~~~~ ;~ü~~~e· ~m~~~ M~~~~~~~~~~~===~~~~=~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~ 

Patis 23 (AA.) - İtnlyan _ Yugoslnv ır.y 
1 

şapkasının önünü resimde gördüğünüz. 
~ÜzakerelE:'ri hakkında Echo de Par"s ugos nv~n, nntiko~ntem pakta gibi yukarıya doğru kaldırır. Başka tür-
4oyle ynzı}'"Or: ıltihak ediyOI' lü şapka giydiAi asla görülmemiştir. Re-

Yugoslavyada zemmi hazırlamak vazi- Bu paktın imzasını müteakib Yugos - slmde Göringi, Romad3n ayrılışı esnasın-
fest İtalyaya verilmıştir. Hatta merkezi 1 lavya antikomintern pakta iltihak ede- da Kont Cianoya veda ederken görüyor-
Ro.xna olmak üzere yeni bir Balka 1 cek ve Milletler Cemiyetinden çekildiği- sunuz. 
tanı n an - · bild" kt" 
b 1 da mevzuubahs olmaktadır. Ancak nı ırece ır. 
u, henijz mevsimsiz gibı gözüküyor. Yugoslavya Macar ekal?iyetlerinin hu-
F'igaro diyor ki: kukuna kat'iyen riayet edileceği temi -
İtalyan hfikfuneti -sora d B r h .. _ natını verecek ve Macaristan da Yugos -

~~eti- bütün gayretlerini a y:;,:avu-l lavy~dan her t~rlü t~lebden vazgeçe -
Ya 6terinde tek.<rif etmi b 1 A 1 cekbr. Roma hüki}metı urun zamandan • 
cak. ş u unuyor. n • b . r 1 §Unu unutmamak lazımdır kı, İtal a erı ·1 an aşmayı kolsylaştırmağa scbat-
Arnavuaı ğ Y la çalıŞ1yordu 
e u a taarruz etmeden bırka~ g~n · 
"i 'VVel. Belgrad hükCımetine kat'i teminat fkind hedef 
~ış ve Arnavudluğ;ı tecavüz edeceği Macar • Yugoslavya anlaşması İtalya -
y erlerini tekzib eylemişıl Bazı yüksek nın hedeflerinde ilk merhaleyi teşkil ey
la~~lav şahsiyetleri Arnavudluğa yapı- lemektedir. İkinci merhale Macar - Yu • 

taarruzun arifesinde şöyie dıyorlar<lı: goslav • Arnavud · Bulgar blokunun te~
it •Çırkin bir tarzda aldahldık.:ıı Bu şera. kilidir. 

Zehirli gaz bir ~ulh 
yapıcısı imiş 

83 yaşına basmış olan Bernard Show. 
bugün film dünyasının en başta gelen mu 
harrirlerinden sayılmaktadır. cSilahlar 
ve insan isimli piyesi son günlerde Lon
dra radyosunda temsil edilmiştir. Her sa
bah yüzme yapmada:l bir türlü rahat e • 
dcmiyen bu zeki İngiliz edibıne zehirli 
gazlar baklanda fikıi sorulunca: 

cZehirli gaz mı? .. demiştir .. Zehirli gaz 
büyük bir sulh yapıcısıdır ...• 

dar müdafaa edecekleri beyan olunmak
ta ve Yugoslavlar diğer devletlerin feci 
üıôetiııden ders almağa davet olunmak-

be;ltında Venedik ve Berlind:! yapılaC'Rk Bu vaziyet böylece hasıl olduktan son
edil::atın. k.ıymetinden ne kadar şüphe ra Mncaristan ve Rom~mya da talebleı iui 
lıarb ~erıdır. Her ne olursa olsun bıı daha emniyetle yapabilecektır. Bu hu • 
•a o ~ı arsa, muhakkak olan bir şey var· susta Popolo di Romanın neşrettiği bir 
Ordusu a Sırp ordusu Fransa ve Fransız makale çok manalıdır. tadır. 
lellli da Sırp ordusuna karşı yürütü • Bu gazete, Yugoslavyanl!l antikomin • 
dır ~ccektir. Öyle heşnrl hnkikatlar var· tcrn pakta yakında iltihak edeceğini ih _ 

Macar - Yugo6lav paktı 

~ d'. ~hlilte Anında en iyi tetib edil • sas ederek diyor ki: 
tası ~p ~atikM oyunları bir saman pJr • cMacaristan, Yugoslavya ile münase -
devı ~bi SUptlrür ve gö ürür. İşte mihver betlerini tesbit eyledikten sonra Roman-
1.lğr e eri bu hakikata karşı gelmek i~in yaya karşı daha emniyetle bakabilecek • 

aşıyorlar., tir .• 

Resmt Yugosla,. nazın Venooikten ayrıldı 
"~dik 23 (t~b!ğ)neşrediJdi . Venedik 23 (A.A.) - Yugoslavya h'U'i-

g08ıa · · - Bu sabah Yu- cıye nazın Markoviç, bugün ö~leden ,on
lle ı~:a Jia~ciye Nazın l\farkoviç ra Belgrada dönmek üz "e buradan ay • 
da • Hanciye Nazın Ciano ara ın- rılım~ır. 
katfapılan ve 2 saat süren ilk müla - Yugoslav gcnderinin kararları 

an sonra a .. d k" ·~ nıu.ştur: ' şagı a ı tcblıg neşrolun- Belgrad 23 (A.A.) - Yugoslav genç • 
Ven d"k lik teşkn·ıı birliğinin bugün yaptığı se _ 

l'inde; 1 ·te 22 ve 2.3 Ni&fu tarihle - nelik kongresinde kabul edilen karar su-
2ırla ugoslavyn ve Italya hariciye na- retinde, gençler Yugoslav topraklarını ve 

rı arasında yapılan konuşmalar _ haklarını kanlarının son damlasına ka _ 

Budapeşte 23 (A.A.) - Resmi malQmat 
elde edilememesine rağmen, iyi malumat 
alan mahafilde beyan olunduğuna göre 
Venedikde Yug-0tlavya ve İtalya hariciye 
nazırlan arasında yapılan müzakerelerin 
neticesi Macar aiyaai mehafilinde bek -
lendiği gıDi çıkmıftır. 
Diğer taraftan kaydediliyor ki: Macar 

efkin umumiyesi Yl!goslavya ile Maca -
ristan arasında bir yakınlık tesisine ha • 
zırla~ır. Yugoslavya hariciye nazın 

Berlıne 25 Mnyısd.a ve Macar başvekili j • 

le hariciye nazırmın da gene Berline 26 
Mayısta yapacakları 'Ziyaret dönüşlerJnde 
Macar ve Yugoalav hariciye nazırlarının 
görüşmeleri ve bu paktın tahakkuk saha
sına ç:ılrmagı pek muhtemeldir. 
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SON POSTA . / NİSAN 24 12 Sav(a 

11mı.mr "San Pcsta,, nın Hikayesi ~-1----:~AHt•1 ~n~~!~!~i~öm~!~e••~n~~~~~~~d~ 1 YAC DA K 1 a c E ER G 1B1 ~ Şef muavinliği açıktır. Talihlerin Türk olması; ta.hsil :tibar~·~ lise vo-1 L 1 ya bir yüksek mekteb mezunu bulunması, askerlık hızmetını yapmıf 
• • E olması; İngilizce, Fransızca ve Almancadan en az birisini muhabereyi 

finı•1111111•ımıı•ı•11HU1HlllmıRııı.. Çeviren : Faih Bercmen .Al~ idare edecek kadar bilmesi; reımi vey~ .husu•'. müeıseıelerde muha • 
mi 1 Sunuz'· Za d · ld' giymeme ve gümüc başlı daha hazırladıktı. Kütüphanede mevcud bere itlerinde çalıımıt olması ve aıbhatımn yerınde bulunması prttır. _ Ya, Paristen ge ıyor . • erı e ıvcn, ~ . . . d . . • • . 

P · ı ularından başka hiç kimse baston kullanmama yetiyordu; şaşmayın. pahalı 10.gatlerden bınnı gene kazara e- Taliblerden yüksek mekteb mezunu olanlar ıle bırden zıyade lısan bı· 
ten arıs yo c .. ··1 .b. . d·~· h kkayla mürekkebe bulayo • 
gece yarısı bu gazinoya uğramaz. Düşü • O tarihlerde, talebeler bugunku er gı ı vır ıgı".1: 0 . . . k'' .. h )enler tercih edilecektir. 

ik' k B d w•kl· H b" · · · · sakalımız. cid- rum Boyle lekeh bır lUgatın utup ane- k hl' . 
nün bir kere! On ıye çeyre var.. en I egı 1

• er ırımız .sıvrı . . . . 1 d k. 11 nılmasına imkan yoktu Kaza ge- Hizmete alınacak kimseye ev veya ev kirasından ha§ a e ıyetıne ve 
olmasam burası çok daha erkenden k~~a-1 di hal ve t~vrımızla tale~el~ğımdızı h~m;n e u .. t:ı asındayken gündüzü~ yorgun- tecrübesine göre 150 ile 200 lira arasında aylık ücret verilecektir. la. 
ırdı İşte ben de böyle her akşam degılsc beili ederdık. Eğlenceletımız e yo e- ce mu c . . . . . . . . . I h' I . b h" 

n. · .. k w k geçer ğild" İnkar etmemeli· ah ne günlerdi on- luğundan bıtab kalan başımı bır aralık teklılerın tahaıl ve aıle vazıyetlerını, bulunduk arı ızmet en ve u ız· bıle, ~un adşırlı onyagımın arşısın? a Go .. z:' 1 Le gu .. nler' ' şöyle masaya dayamak isterken kolumun metlerden ne aebebe mebni ayrıldıklarını bildiren kııa bir hal tercü • hayalata a arım; ne yaparsınız .. ar n .. d"' .. 
kör olmıyası bu yerde bundan ba~ka eğ- Sıkıntı çektiğimiz zamanla:::- da olurdu. h~k-~ay~ ça:pmasından ve ~ok~anı~ 

0
;· mesini; kendilerinden ileride asılları veya musa~da~ ~uret~erı ıatene ... 

lence yok, ki .. Haftada ikı defa sinema, Çok defalar, Harp sokağında Baba Şoko - külup lugatı boyama~ından ılerı gel ~. - cek diploma, tasdikname, ıehadetname, bonservıs gıbı vesıkalann hı· 
. . d .. k du. Bu suretle annemın ve babamın dık • . • • . . • . • 1 b l T h k 8 işte o kadar. Ben m gıbı gece yarısın an lanın dukkanında altmış paraya arnı - . . w . h kk d kl . "h t rer auretını ılı§tıreceklerı bu· yazı ıle stan u op ane posta utuau 

evvel yatağa girmemeği itiyad edinrnı~ mızı do_YUrm~k. mecbur ~etfindekkaldığı k- ::!:~~:~~~ek~ir ı'~e ~e:~~~:ri:r~::~ü~~ adresine 10 Mayıs 1939 tarihine kadar müracaat eylemeleri ilan olunur. bir adam buralara gelmez d~ ne yapar· ı mı, elbıselerımı ayda hır ran verme . . 
Bu ;> i.ızden tezgahtaki kız olsun, gars')n suretile taksitle yaptırdığımı da hatırla - geçılmış oluyordu. 
olsun1 şu gazinoda sebebi vücudleri ben 1 nm. Buna rağmen, hiç bir gün aperati - Bir silsile halinde birbirin. takib eden 
oldugum halde, bana içerlerler... fimi eksik ettiğim veya ominibüsla Mon- kaza faslı bittikten sonra saika. merha • 

Demek ticaret maksadile buraya gel • martere kadar uzanmadığını olmamışt!r. metle yardım faslı başlıyordu. Büyük, fa. 
dıniz? Manifatura komisyonculuğu mu? Kadın bahsine gelince, o zamanlarda cin- kat o nisbette fakir olan bir alimin cenaı.e 
Çok iyi .. Ben de böyıe işleri çok severdim. si lfıfü.:n bugünkü kadar menfaat düşkü- masrafına iştirak, dahili harbden yoksuz. 
Hele şimdi de otomobille seyahat i.mkfın. nü değil, bilakis hassas. forağ:ıt ve feda - luğa uğrıyan milletlere yardım cemiye -
ları olduktan sonra ... Kim olduğunuzu karlık sahlbi olduğunu unutmamalıdır. tine aza kay diyesi. Danimarkalıların taz
sormaktan maksadım, gazetecilerden pek Esasen bugün de biraz eseri vardır. Ben yikine ağrıyan İzlô.ndalılara yardım içim 
hoşlanmadığım için sizın de onlardan o - o kadar çehre züğürd5 değildim; ve ka- darülfünunca kesilen şu kadar frank, hü
lup olmadığınızı anlamaktır. Sebebi mı? dınlara hitab etmesini, onları avutmasını !fi.sa para sızdırmak için icad etmediğim 
Anlatayım: Bu çok eski amma çok eski bilirdim. Hatta şiir bile yazardım. bahane kalmıyordu. Böyie derken, kış bı
bır hıkayedir, vakıa Saucey'ye, tren ka • İşte bu güzel hayat sona erdi.. Evet .. ter, spor mevsimi yaklaşırdı. Filfınca klü
zası, feyezan ve mühimce davalar olduğu Neden mi? Anlatayım.. Görüyorum, ki be aza kaydiyesi, spor levazımı, üst baş, 
vakitler müstesna - bu davalarda mutla- gözleriniz tecessüs ve meraktan parlıyor. şu veya bu açıktan dolayı yüz frank ilh ... 
ka yaman bir cinayet vak'ası olacak - pek Hem de gazetecilerden hoşlanmayışımın Para hemencecik gelirdi. Bu ~ekilde çırp. 
o kadar rık gazeteci gelmez .. Çoktandır sebebini de söyledim. EvvelA şunu arze- tığım paraları o vakitler biriktirip bir ti
da kasabamızda böyle bir vak'a olımı. • deyim her şeyin iki ucunu bir araya ge- carete atılsaydım, muhakkak bugün mıl
mıştır. Daha doğrusu biz burada yaşıy:ııı tirebilmek için aylık tahsisatıma ilaveten yoner olurdum. Hey gidi günler hey!.. 
ölüler gibiyiz... aynca bir miktar harçlık ta çekmek la _ 1899 senesinde serginin küşadındar. b?r 

Evet, ben de yaşıyan bir ölüyüm .. Ka- zım geliyordu. Bu harçlıkları elde etmek müddet evvel. yağdan kıl çeker gibi ko
derin acı bir cilvesi bu .. Şayed rahmetli için çevirmediğimiz dolab, atmadığımız laylıkla elde ettiğim paralar suyunu çek
babamın mırası vakfüıde yetışip te tahsi- yalan kalmazdı .. İyi becerebilsem yağdan ti. Para ihtiyacı gün geçtikçe artmıştı. 
lime devam edebilseydim muhakkak, ki kıl çeker gibi para sızdırabiliyordum bi _ Beynimin içinde uydurulacak bir yalan 
bugün Pariste bulunurdum. Halbuki ha· zimkilerden .. İyi becerebilirsem diyorum, da kalmamıştı. Ne ~apacağım diye dü -
yatımın otuz yedi senesini burada, Mös- çünkü annemle babamın bu husustaki U- şünürken. bir akşam elimde gazeteye göz 
yöLimuzinyenin başkatibi olarak, - hem tizlikleri ve bana karşı gösterdikleri iti • gezdiriyordum. Muhtelif.havadisler sütu
de patronum bir damad sahibi olduğuna matsızlık çok ustalıkla hareket etmemesi nunun hırsızlık kısmında bir yazı dikka
göre, öldüğü vakit hayrülhalef olabilmek icab ettiriyordu. Allahtan onlar burada o- timi çekti. Filip adında birisi yankesiciler 
ümidı bile bul<nmıyan bir başkatibi ola- turdukları için asri hayatın derinlik ve tarafından soyulup soğana çevrilmişti. 
rak geçirdim. Hani evlenebilırdım de... inceliklerine vukıf değillerdi. Bende bir sevinç! Zafer .. Hemen gazete. 
Neyleyeyim, ki daha erken dediğim za - Paraya lüzum oldu mu, hemen basit nin orasını kestim; bir dP. mektub ilave 
manian iyi hesab edememiş olacağım, ki ve hakikaten olmuş vak'alar seçilir ve Ü· edip eve yolladım. Mektubda vak'ayı şöy
bir gün, bu işi yapmağa kat'iyetle kar:ır çüncü bir şahsın cürüm ortaklığı ile aüe- le anlatmıştım: Gündüzden geçeceğin: ha 
verdiğim zaman çok· geç kalmış bulun- me müracaat edilirdi. İşte bu suretle ta • her aldığım bir alayı alkışlamak üzere 
duğumu anladım. Buna müteessif değilim Iebelik zamanımda oturduğum pansiyo- gar civanna gitmiştim. Kalabalık arasın. 
doğrusu .. Çünkü nail olduğum serbesti • nun sahibi, salondaki yüz frank kıymetin. da bir aralık bir itişme kakışma oluyor .. 
den azami derecede istifade ediyorum. de bir aynayı kırdığım iç!n hemen baba- Yere düşen şapkamı almak için yere e -
Bir kadının değil, bilakis kend. prensip- ma bir rnektub yazmış ve tazminat iste • ğilirken ayni zamanda ceplerimi anştır • 
!erimin esiriyim. Bu da bir mazhariyet • mişti. Amma bu yolda müracaatların· da dım. Heyhat, cüzdanımın yerinde yelleı 
tir, değil miya?. usulleri vardı. Yilz franga patlıyan bu 71· esiyordu.Vatanperverliğimın kurbanı olan 

Yirmi nltı Y<l§ındayken hukuk taleb~c:i yan hizmetçiye yardım ederken kazara ben, 700 frank kadar tutan, öteden beri • 
idim. Doktoramı acele etmeksizin yavaş oluyordu. Tabii benım gibi centilmen bir den arttırdığım zavallı paracıklarımdım 
yavaş :hazırlıyordum. O tarihlerde para- adam zavallı bir hizmetçiyi itham edip bu olmuştum. Polise müracaat faydasızdı. 
nın bu!f.inkü kadar kıymeti yüksek de - ziyanı tazminden yakasını sıyırmağa uğ. Çünkü bu kalabalıkta kimin tarafından 
ğildi. Ailemin gönderdiği 1.25 frankla her raşmazdı. Sendeniz kütüphanesinde bir çarpıldığımı kestirmı:-ğe imklln yoktu .. 
§eyime tamamen değilse bile, ipek şapka, katib vardı. Onun yardımı ile bir vak'a Umduğum gibi babamdan acil ihtiyaçla-

----
'
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Muazzez Tahsin -

Cevad gibi bir erkek, en aleiade ve tekrar etmen.izin sebebini anlamıyo -
geçiri bir kadm için duyduğu rabıtayı rum efendim. 
bile ona karşı duyamazdı. - Tabii manasız ve saçma sözler! 

- İşte bu yüzden o olmıyacak dedi Bunlar Cevadın salonlahndaki şöhret 
çıktı ya! ve muvaffakiyetine halel bile vermedi. 

Nairee hanını. birdenbire koltuğunda Anlaşılan, terli bir kadının zayif omuz-
doğruldu. !arının rüzgarın öldürücü serinliğile 

- Susunuz belkis .. o alçakça dediko- okşandığını görüp de ehemmiyet ver -
dan bahsetmeyini1.. memek ve bununla aliikadar olmamak, 

Belkiı::in dudakları, avını parçalama· affedilmez kabahatler sırasına dahil ol
ğa hazırlanan bir kaplatı dudağı gibi muyor. 
titredi. göz ucile Muallaya baktı .. o, bu Mualla mağrur, sert bir sesle haykır-
çirkin mükalemeye iştirak etmek iste- dı: 
miyormuş gibi başını çevirmiş, denize - Susunuz hanımefendi... Cevadın 
bakıyordu. alnnesile karısınm yanında bu çirkin 

- Cidden güliinç bir dedikodu! Kim- dedikoduları tekrar etmekten sizi en 
se bum\ inanmadı. Salon hayatının ne basit bir nezaket kaidesi menetmelidir. 
olduğunu görüyor musunuz efendim? Belkis kıpkırmızı kesildi. MuallA ona 
Cevadla Müzeyyenin btrbirlerile seviş- bakan gözlerin nefret ve kinle ateş püs
medik leri ve anlaşmadıkları ıduyulur kürdüğünü gördü. 
duyulmaz o çirkin dedikodu ortalığa - Siz de mi inanmıyorsunuz? İnan
yayıldı. Güya.. güya Cevad, yalnız o, mamak sizin vazüenizdir ve sizin için 
karısının maruz kaldığı tehlikeyi fark vazifenin her şeyden üstün olduğu ma
etmiş ve... lUmumuzdur. Siz kusursuz, nümune it-

Mua!Ja birdenbirP şiddetle başını çe- tihaz edilecek bir kadınsınız. 

kis, durmadan karıma kompliman ya
pıyorsunuz. 

Bir saniye içinde üç kadının üzerin
de dolasıın nazarları annesinin can sı
kıntısın;, Belkisin hidedtle kızartan 
yüzünü Mua1lanm teessürünü görmüş
tü. 

Belkis hiç beklemediği bir dakikada 
karşısında Cevadı göriince şaşırarak 
başını çevirdi ve anlaşılmaz sözler mı
rıldandı. 

Cevad karısına yaklaşmış, birdenbi
re tafülaşai1 bir sesle sözleri söylüyor
du: 

- Ahmed senin yorgun olduğunu 
söyledi. Hakkı varmış, galiba başının 
ağrısı arttı? 

- EYet cidden başım çok ağrıyor. 
- O hdlde hemen gidelim. Bunu ev-

velceden söylemeli idin. Bu salonlar o 
kadar sıcak ki başı ağrımıyanı bile has
ta eder 

- Seni rahatsız etmek istemedim. 
- Ne zararı var? Oradakilere ehem-

miyet veriyorum mu sanıyorsun? 
Elile içerikt salonda danseden çütle· 

ri göstf'riyordu. 
Annesine veda edip soğuk ve mağrur 

bir tavırla henüz kendisine gelmemiş 
olan Belkisi selamladıktan sonra karı
sının koluna girerek uzaklaştı. 

Onlar gittikten sonra Belkis mendi
linin dWıtelini dişlerile kemirerek 
Naime hanıma baktı ve hırçın hırçın 
konuşma[;a başladı. 

- Görilyorsunuz ya, bütün gayret -
!erimiz boş ... Hiç bir şey onun umu -

SUMER BANK 
Deri ve Kundura Sanayii Müessesesi 

Müdürlüğünden: 
Fabı·ikamız mamuiatı kösele ve muhtelif derilerinin satlş yeri 1935 se

nesindenberi İstanbulda Sirkecide Sansaryan hanının altındaki mağaza -
da, l 938 senesinin nihayetindenberi de Sirkecide Köprülü h~a nakledil
miş olduğu ilan olunur. 

' lst;\nbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan 

, 
Hase'ki hastanesi tedavi kliniğinde yapılacak 3305.38 lira keşifli harici tesisat 

işlerinin 8.5.1939 Pazartesi günü saat 15 de rektörlükte açık eksiltmesi yapıla • 
caktır. 

İsteklilerin en az 3000 liralık bu gibi ~ler yaptığına dair İstanbul vilAyetin
den vesika almaları ve 248 liralık teminat vermeleri. Ticaret odası vesikasını gös-
terme9i Iazımdır. 

Liste ve şartname her gün rektörlükte görülür. c2706• 

rımı gidermem için bir telgraf havalesi 
aldım. 

Fakat ertesi gün .neş'eıi bır grupla keyıf 
çatarken babamdan bir mektub geldi. 

dilmiş klasik bir tuzağa düşürülerek so · 
yulmuş .. Öyle alaylı cümleler vardı ki .. 
Bu cümlelerin o zamanın en müteaııc:ıb ve 
dindar adamlarından olan babamı ve an-

Mektubda hemen Sanceye dönmem kat'i nemi ne hale soktuğunu düşünün! .. Bizzat 
bir şekilde yazılı idi. İçinde sade emir ol- ben kendimi bu hadisenin kahramanı gös
sa neyse.. Alçak. namussuz, sefih, ah • termişken şimdi aksini iddıaya imkan va 
laksız ve daha bir sürü haysiyet ve in • cesaretim var mı idi? Tabii sustum. İşt• 
sanlık, fazilet denilen şeylerden bende e-
ser bulunmadığı da ilave ediliyordu. Son
ra babam şöyle diyordu: 

böylece o tarilıten bugüne kadar San ~ 
ceyde çile dolduruyorum. Ne çile, ne çi
le!. cBen de senin gibi gençtim. Alçak he

rif, hiç bir zaman böyle hır vaziyete düş- Şimdi gazetelerden ve gazetecilerden 
tüğümü hatırlamıyorum. Sen sade karak- hoşlanmamamın sebebini anlatabild!111 
terini değil, vücudünil de, ruhunu da çü- mi? Madem, ki siz gazateci değilsiniz, bu
rütmüşe benziyorsun.. Gel de anneni ne nun şerefine size ikram ettiğıın şu kcm
hale soktun onu gÖ!'L Babana itaat veya yağı içerseniz memnun olurum. Merak 
onun ebedi lanetini kazanmak gibi iki buyurmayın, derdlerim tazelendi; uykuın 
şıktan birini intihab et!.> kaçtı: onun için bu gece burası bire, ikiye 
Müthiş korkmuştum. Ertesi gün solu- kadar açık kalır ..• 

ğu orada aldım. Babam bir tek söz söy · r 
lemeden elime bir gazete ve arkasından 

Yannki nüshamızda: 

Bir yanllşhgın neticesi 
Yazan: Muazzez Tahsin Berkand 

bir başkasını uzattı. Bu gazetelerde Gar 
civarında vuku bulan yenkesicilik hadise
sinden bahsediliyordu. Amma nasıl? A -
d;ıışım Filip çok adi bir tabakadan bir ka- 1 
dınla onun belalısı tarafından tertib e • '-'--------------'" 

Kimseye bir şey yok .. hatta annesi ol
duğunuz bal de sfae bile .. yalnız ona ... 

Naime hanımın kaşları çatıldı. Başını 
çevirerek dalgın dalgın düşünüyormuş 
gibi bir hal alarak Belkisin sözlerine 
cevab vermedi. Genç dul, bir düziye 
mendilin! parçalıyordu. 

* Balocfan çıkış: Cevad kayıkçıya ses-
lendi: 

- Çabuk yanma bir yardımcı daha 
al, iki çifte ile alelacele karşıya geçe
ceğiz. 

Sandala ~irer girmez Muall~ya bir 
uyuşukluk gelmişti. Endişe ile dolu bir 
cift gözün bakışlarını kendi solgun yü
zünden ayırmcidığının farkında değildi. 
Yalnız kendisini rahatte ve emniyette 
duyuyor, arasıra müşfik bir elin sıyrı
lan örtüyü dizlerine doğru çektiğini 
görüyordu; fakat o şimdi yalnız bir şey 
istiyordu: Yalnız kalmak, başını yas -
tıklarına dayayıp bırakmak ... O zaman 
alnını çevreliyen bu çember belld de 
çözülecekti. 

İskelede otomobil onları bekliyor -
du. Beş dakikada köşke vardılar. 

- Şimdi sıcak bir şey içip yatağını
za gireceksiniz Mualla. Elleriniz ateş 
gibi yanıyor, gözleriniz parlıyor. Ben 
de hemen doktor Macide haber gön -
dereceğim. 

- ş;ka mı ediyorsunuz? Bir b~ ağ
nsı için doktor çağırılır mı? 

Gülümsemiye çalışıyordu, fakat acısı 
o kadar kuvvetli idi ki dudakları ağlı -
yor gibiydi. 

== 
Genç kadın birdenbire ağrıyan başı

nı onun omuzlarına dayayıp bütün il· 
zücü crnşüncelerini, tereddüdlerini, a
cılarını, korkularını ona söylerse ve o
nun da kendisine söyliyeceği şeyleri 
dinlerse, bu dinmiyen ağrının geçece
ğini dü~ündü. 

Hayır! bu akşam değil .. bu gece çol< 
ıztırab çekiyor.. hem fikri pek da~ı " 
nık ... Fakat yarın her şeyin aydınlan" 
ması, her şeyin değişmesi lAzım ... Mut
laka .. mutlaka ... 
Yavaşça: 

- Bonsuvar Cevad ... dedi. 
Genç adam eğilerek karısının titri • 

yen ellerini uzun uzun öptü. B~ı.nt 
kaldırdığı zarnar. gözleri çarpıştı. 

- Yarına Mualla ... 
Mualla ellerini ağır ağır çekerek ınl'" 

rıldandı: 

-Yarma ... 
Ve ıztırahla yanan gözleri bir dakil<9 

için Cev~dın ateşli bakışları altınd• 
buğulaı1dı. 

XIX 

virdi, maprur Vli! endişeli gözlerile genç O dakika Ceyadın müstehzi sesi işi-
dulun yUzüne baktı. tildi: 

- Hemen soyunup rahatlanınız 
runda değil. .. Dünyada yalnız o kadın Mualla ... 
var. Geride kalanlar bo§ yere ondan Karısının ellerini elleri içinde tutu-

Muallfi vatak odasının yanındaki kil" 
çi.ik salon~n penceresinin yanına ow;
muş, parkın yeşil ağaçlarını, deJltzıtı 
sularının dalgın gözlerle seyrediyordll· 
Bir gece evvelki hastalığından yaın:ı 
başında bir yorgunluk, omuzlarında bt~ 
gevşeklik kalmıştı; fakat sabah erke~ 
den kendisini görmiye gelen Ceva '1 
kahvaltısııu odasında etmesini, akşarıı: 
kadar aşağıya inmemesini ısrarla riC .. 
etmiş ve Naime hEtnimla Belkisin J§k9 

yid hatta zalim diye tavsif ettikleri ~~ 
koca, uzun saatler karısının yanırı 

kalarak bin bir gevezelikle onu avut 
- Bu manasız sözleri benim yanımdc - Bu akşam ne kadar Nıi·lgıinjz Bel- bir muhab~ Hdık111 dilGnlinler! ...._ ~rlle onu okşuyordu. mak, eğlendirmek istemişti. 

(Arkan ""') 
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BATTAL GAZI 
Rus filOsu Çanakka ede 

Yazan: ZIYA ŞAKIR 

ihtiyar kadının hazin hikayesi Muvafık rüzgardan istifade else Rus filosu muf.Jaffakiyel 
kazanacaktı. Türkler hiçbir mani tedbir almamışlardı 

Başrahibe, koşa koşa kei§ke geldi: 
~ - Size, büyük bir esefle hakikati 
~Ylenıek mecburiyetindeyim. Size sui
astta hulunıın kadın buradadır ... Haz

l'eti Meryemin temiz ve masum yuva
::nda daima ihanet ve cinayet düşünen 
u kadın, artık AJJahın takdir ettiği ce

zayı hulmabdır. 
la Dedi. Ve, Cadı Marya ile konuştuk -
di :ı_nı tekrar ettikten sonra, onun ver-

gı kuluyu gösterdi. 
Battal Gaz.i, g(\zlerini yumarak bu 

kadına ~rilecek cezanın ne olabilece
~~~. Zihninden geçirdi. Şimdiye kadar 
ütun hayatında, hiç bir kadına silah 

~knıen,\ş.. ve bir fiske ile ilişmemişti ... 
akat, A!pasya Ananın anlattıklarına 

\re bizzat kendisint. suikastta bulun -
lrıasına nazaran bu kadın yaşatılması oe· ' k ız ?lınıyan korkunç bir yılanda.ti baş-
a bır fey değildi. 

ki Battai. Gazi, Aspasya Ananın elinde-
kutuyu aldı. Kitpağım açarak pence

~en dişarı f1rltfttı. Sonra, bütün kuv•er · &ld ını toplıyarak ayağa kalktı. Kılıcını 
ı. Ona bir baston gibi dayandı. 

- ~n, bu kadınla görüşmek istiyo
:::ırn . L(hfen, beni onun yanına götürü

z. · · Sakın elimdeki kılıçtan korkma
iınız. O, şin:.diye :k.ıar, hiç bir kadına 
arşı kalkm~ıştır. 
Diye, nunldandı. 

. Kılıcına dayanan Battal Gazinin ilk 
~leri. Aspasya Ananın kalbine büvük 
~r korku V• dehşet vermişti. Çü~kü, 
h .~~astırdl\ vuku~ gelecek kanlı bir 

8 ıse, Hazreti Meryemin bu masum 
~v=ının kud~yetine hürmetsizlik teş
lEri :c&kti. Fakat, Battal Gazi son söz
bi s<syJer söylemez, başrahibenin kal-
0.::~ birdenbire blr su serpildi. Battal 

zıye ~l göstennek için, onun önüne 
geçti. 

~ahrarnlft\ adam, bitkin bir halde bu
d llinasına rağmen, metanet gösteriyor
~ Kılıcına dayana dayana Aspasya 

ayı takib ediyordu. 

di~tl~ Maryan:n höcresinin önüne gel
kfl<l.;rı zaman, başrahibe bir tarafa çe-

. Parnıağının ucu ile, höcrenin kü
ÇÜl!t kapısını gösterdi. Battal Gazi, kılı
cının kab il b gi zas e u kapıyı açarak içeri 
di~di. Caıdı Marya ne karşı karşıya gel-

ca~adı Marya, bir anda şaşırdı. Kaça -
dı. l,&r arıyormuş gibi etrafına bakın
lert nra, vahşi btr hayvan gibi, geri 
r Çekilerek arkuım ve ellerini höc
.;:un ~ dıvanna dayadı. Dişlerini sı-

p gözlerini açarak, boğuk bir sesle: 

11; Sen .. bir erkek.. ne cesaretle, be
İsti 1 h6creıne giriyol'8UD.. benden, ne 

Yors11n?. 

~Ye bağırdı. 
Od atta1 Gazt, sessizce kapıyı kapadı. 
~ arkasını kapıya dayadı. 

rt~ indeki kılıoı, orad~ yatağın üze
ka attı. Ellerini göğsünün üzerinde 
~u.rarak: 

lli~ ~~ bir sual 10racağım... Beni, 
Dt ldunnek istiyorsun? 
a·!e nıınldancb. 

klka~~l'ede, derin bir stıktlt geçti. Da
fhıtl rea !fi.ren bu ldk~tu, Cadı Marya 
llluh ettt. Ve Battaı ne aralarında şu 

avere cereyan~. - t wuı. 
ltiçin VVeJa, sen söyle.. kılıcını, oraya 

_ ~ttın., beni, öldürmiyecek misin? 
aYtr. 

~k ~tiraf edf yorum.. ben, seni öldür-
18tiyordum. 

~ İşte, ben de bunun sebebini öğren-
- isttyoruın ... Niçin?. 

letirn?1nkü ~n .. benim bütün kardes
bir h n düşmanuıın ... Ben, müteas~ıb 
~ 1ııistiyanım. Senden, intikam al -

stedinı. 
Battaı G 

'1nı h f azt, acı acı gillümsedi. Ba -
\t@l'df: a lfce iki tarafa sallı yarak ceva b 

~l~ »:vı~ .. yalan .söylüyorsun ... Beni 
_ ~ -k ıstemendeki sebeb. bu değil. 

aşka sebeb bilınf vorum. 
- Bilivo'-·n .: li ksi _ 'Y · _· 0

"4 .. ve, soy yece n. 
a, soylemeısem? 

~~~--------------~- Tercüme eden: HOsa /İ 1 Cahid Yalçın 
S · .. ı · k dar ugr-aşaca nunu kE>stirdi. Sonra, bu bedbaht ada- bır' 

- enı soy etınceye a - Babıfılinin komiserı benden hisarı, ağzından üç fersah mesafede, A~ 
ğırn. mı bana. doğru iterek: k t ı r:.- ı olm11ıı- dalardenizi tarafında inşa edihnişlerdir.. 

? - İs.te sevgı·lin ... AI .. onunla yaşa .. ça saa evve oraya v~ı ., 
- Söylersem, ne yapacak.sın.. b~htiyar •)}. tu. Hiımil olduğu emri Moldovancı Pa - Bunların gülleleri bir sahilden diğer sa.. 
- Serbest bırakacağım. . ,, .. kl şayı münasib gördüğüm her hususta be - hile kolaylıkla erişir. İstanbulu muh~faza 
- Söz veriyor musun?. Dedı. .. Zavallı genç, yur~. er par - nim maiyet:me verdPi için onda benim için uzun müddet yegant! sed bu müdafaa 
- Evet. çahyan !eryadlarla kanlar ıçmde y.ere i Jeh:me hL;s;yat uyan~ınnamışlardı. Bu noktasından ibaret kalmıştır. Daha en • 
- Şu halde dinle... serildiği zaman, ben bayılmıştım. Kım- adamın, yukarıda görü.dügıi üzere, tuz ve dişenak, fakat gittikçe daha az bilgi sahibi 
Aradan kısa bir sükUt geçti. Bu SÜ • bilir ne kadrır süren uzun bir baygın - ekmek misakile aramızda bozulmaz bir olan Türkler sonra ağızdaki iki hisarı bt-. 

kfıt esnasında. gözlerini höcrenin bir lıktan sonrc:ı. gözlerimi sarayın bodru- dostluk rabı.a.c;ı tc.5'.s etmiş oımasma da na ettiler. Bunların birbirlerinden takrl-. 
köşesine diken ve nefsilebüyük bir mü- munda, buz gibi soğuk mermerler üze-! güvenenı.yordum. Maamafih, aldığı e - ben 1500 ctoise> mesafede bulunmaları a .. 
cade]e geçiren CadJ Md:ya, gözlerini rinde açtmı. O zaman. içim yana yana: 

1 

mirlerin telkin ett ği korkuya kendisini tışı meşkı1k, müdafaayı gayrl kafı hnl• 
ayni noktadan ay!rmıyarak, dalgın dal- _ Ey Jüstinyos!. Allahın, intikamına mag~Uıb ctmeğc alışını~ bir düşmanın hu- de bulunduruyor. 
gın sözlerine devam etti:. u?a... zurundan ileri gelen .korku da inzimam e- İstanbulda techizleri geciktiği için do • 

- İJllparator, Jüstinyos .. Bu isim, be Dive bnifırdım ... Günler. peciyordu. <l ne~ . .mcmnuniyetsizliğıni bc~lt etmeru. nanma ile beraber yola çıkamamış ve Cet 
nim gençlik ve masum hayatımı mah - Aşkı~a galebe edC'miyen imparc.'<or ta- Bu b.ana o~~ teskin için vakit temin etti. me felaketinden bu sayede kurtulmuş iki 
veden korkunç bi:· zehirdir ... Ben, sa- rafından hergün bir haber µ"eliyor<lu .... İz~t! nefsıru ok§lyarak buna muvaffak Türk gemisinden yukarıda bahsctmi~ • 
ray nazırlarından Teofilyas'ın kızı .. ve au haberlere nazaran babam. saray na- olaum. Çam.kakled~ bulunduğum sırada, tim. Bu gemiler h&la iki kale önünde de. 
sarayın en parlak ve cazibe zabitlerin- 1 w d 1 d'l . b" nastıra I zrJıiren hem bir münakaşa vukua gel • mirli bulunuyorlardı. I<'akat o kadar açık). 
d F .1. , . 1 'eli Aşk mı zır ı..,aın an nz e ı mış.. ır ma . . . . • . fil t f d k 

en ı ıpos un mşan ısı ı m. 1 
, .. d .1 • t' Ew . t gözde ınedı. Hıddct ve ınfıalı yalnız Babıalıye ta idiler ki düşman · osu ara m an o • 

hayatımı ve bütün saadet ümidlerimi, gon ekrı m1ı~ 
1

• gebı· bımparafof rda'lecek yazdığı ılk mektublarda belli oluyordu. layca zaptedilebilirlerdi. İlk işim bu g°" 
d .. b .. 1 . b wl olaca o ursam a am a e ı .. . . . . . . ld o 1 unyanm u en guze gencıne ag a - ' . . Ş.k,1yet1er;nın netıce vcrmemesı onun bu milere avdet emrini verme.{ o u. n an 
mıstım ... O biiyiik ve ebedi saadete mernur!ycti kendisine verılece~tı.: ... hıddctler.ne haıtime çekti. 0 suretle yerleştirecek idim ki batarya • 
nail olnıak için, pek az bir zaman kal- Benim yüziimden, dünyanın en buyuk tık ışi mkalelerin halini teftiş oldu. Fa- ları Boğazın açıklığını daraltarak kale • 
mıştı. Büy~ik paskalyanın haftasında, fecaatine u!f."ıvan sevgilimin aşkına ve kat bunları müdafaaya memur olan as • nin bataryalarına müzaheret edeceklerdt. 
düğünümüz yap~lacaktı ... Fakat meş - hatırasına sadık kaldım ... Babamı ve kerler!n haline bir göz atmak fizik itiba· Maamafih, tayfaların ve zabitlerin tefti~ 
um bir tesadüf. bütün bu ümid ve saa- kendimi kurtarmak için, en küçük bir rile olduğu kadar manevi ku:nret itiba - bu emrin geri alınmasınn beni sevkett.L 
detleriıne korkunç bir darbe indirdi. fedakarlı~a katJanmadı.m ... Bir gece rile de kendilerinde b;r kabiliyet bulun • Çünkü tevdi edeceğim vazifey: ifadan ta
Sarayda yapılan biı merasim esnasın- imparator, kıyafetini tebdil ederek madığmı anlamağa kafi geliyordu. Zıhin- mamile aciz idiler. Rüzgar. müsaid ol • 
da, .imparator Jüstinyos beni görmüş ve bizzat odama geldi. Bana fikrini kabul !eri o kadar korku kaplamıştı ki ilk top makla beraber, onları bulundukları teh • 
delicesine ~evmiştL.. Derhal, gö1.dele- ettırmek için. bir çok şeyler vadetti. ateşinde bataryaları terketmekten ale • likeli mevkiden çekmeğe kılfi değildi. Mu-. 
rinin arasına beni de almak istemişti... h nen bahsolunuyordu vasalatımın üçüncü günii vaziyet son deı. 

Bunları da reddettim. Sonra: onun ay- T" kJ .• · . 
Tabiidir ki ben bu teklifi, şiddetle ld 1 bu"' tu·· n kuvvet ve ur erde daınu surette garnızon bu • rece m~kül bir hale girdi. 

vanca sa ırma arına, .. . A k d k' hisal'lıl reddettin:. Hatta, ayaklarıma kapana• - t .. 
1 

d' lundunnak usulu, her askerı oranın yer- Met:halde ve vrupa ıyısın a 1 

rak aşk•nı itiraf eden imparatoru tah- metanetimle mukavıeme g-0s .er ım... leşmis halkı haline sokarak onlarda ala- da bulunduğum sırada, Rus filosu İnoı 
kir edecek kadar cür'et gösterdim... İmpara1.or, odamdan çıktı~ı .~aman. tı~- kada; ola.bilecekleri bir<,"Ok meşgaleler körfezinden sütun hahnde çıkarak Avr\llt 
O zaman Jostinyos bu hakarete çok müt· naklarımın yarasından yuz~ kanlar 1~ tevlid etmişti. Binaenaıeyh oturdukları pa kıyısını takib etti ve hısarır1 kain ol • 
hiş bir mukabele göste.rdi. Sevgilim o- çinde kalmışh. Arkasındakı arguvanı ı h;sarın müdafaasına nefislerini hasretle • duğu buruna kadar ilerledi. Bu manevra 
lan Filyosu. alay elbiselerile huzuruna ipek ceket, tamamile parçalanmıştı ... miyorlardı. Menfaatleri kapanmış olduk- ile geçidi zorlamaktan ziyade iki gemi • 
getirtti Ve benim önümde, onun bur- (Arkası var J lan kaleden harice taşıyordu. Türklerde nin üzerine saldırıp onları zaptetmek istet 

ı::m::==-=============-== daima şöhretli. fakat hiç bir vakit yerin- gibi görünüyordu. 
,..,."'"'"'"'"'"""""'"""""'__..,.__..,.__..,.~""""""~ 1,.. ~ de olmıyıın diss!plin onları vnrlıklarını va Bu maksadların ikisi de onlar için le 4 

Bl·r ((~ f"'r~:n n- nlük z"fe!erine •hasrettirmeğe kiıfı gelmiyor. rası mümkün ve kolay şeylerdi. Tek btı 
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SOLDAN SAOA n YUKARDAN AŞAÖI: 
ı - Hovardalık - Rabıt edatı . 
2 - Merkep - Zorlamak. 
a - .İyilik• ln zıddı - .Bar11 ın üçte ikisi 
4 - İklimler - Taraf. 
5 - Yüz kuruş - Ban'at. 
8 - Merhamet. 
7 - Bir tane - Abdal. 
8 - Hayret nidası - Bir yal damlasının 

<bıraktı~ı iz. 
9 - Asalet. 

10 - Vellnlıdlnln bugünlerde düğünü yapı
lan dost ve komşu devlet - Tüysüz 
hah. 

1 2 8 4 f\ ~ 7 ~ 9 10 

' l 

&nelJd bulmGcanın halledUma., ı•k .. 

b du. Çanakkalenin inşasına atfedilen basit cfregate. bile iki Türk gemisinde kale • 

r. lıl ~ .. rr n • aı bir nazar bu kararın sebeblerini anlama- lerln bUtün filoya karşı göstereceklert 
\. • ğa kafi idi. mukavemetten daha fazla bir mukave 4 

ltı iiz ·~ ııı ro Blu .. ına 
Müzmin romatizmalar ~deta içtimai bir 
salgın haline gelmiştir. Haklkatm pek az 
kimse k:ılnııştır ki bi.ı.sbutün rom:ıtlzma 
A.sarırıdnn tamamen vareste kalmıs bu -
!unsun. Mesken hıfzıc;sıhhnsına lllyıklle 

ehemmiyet verilmlyen bir devirde yaşı -
yonız. Blrç.:>k evlerimiz rutubetUdlr. Bir 
çok hanlarda, eski buyük evlerde, güneş 
görmiyen yerlerde 1kametg(llılnr olduğu 

gibi, fabrlluılar, imalathaneler de görü -
lüyor. Boş saatlerimiz! ckserlycUe evle -
rlmlzdP oturarak geçirmek te bizim eski 
itlyndımızdır. İşler çıktığımız zamanlar 
açık havn<'a dolaşmak :ırtık ağı~ geliyor, 
evlerimize koşup kapanıyoruz. Işte gün 
ve gece böylece pek sıhhi olmıyan QOk 

güneş alnııyan yerlerde geçen ömrümüz 
bize müzmin romatizmayı hediye etmek
tedir. Şunu da söyliyellm kl bu derd yal
nız bizde de~ıı. Avrupada ve hattA Ame
rlkadn da herkesi düsündürecek bir va
ziyettedir. Bilhassa Büyük Harb sonun
da tababet ti.lemi bu işle ciddi bir su -
rette alft.kadar olmağa başlamıştır. Çün
kü nz çok geçen muayyen bir devirden 
sonra birçokların: kötürüm eden veya -
hud faal hayattan çekllmt'!ğe mecbur 
eden Arızalar hep bu yüzden ileri gel -
mekt<odir. 

Cnah , tsılyn okayaelllannun »eeta 

,.ıa yollamalarını rk'a ederim. Abl talf. 
cllr•• btelrJwl Jdnkat.elMil kalabilir. 

Su seviyesindeki bataryalardan otuz mete müsadif olmazdı. Bizim elimizde y~ 
kademden fazla irtifaa yükselmiş olan gane bir faikiyet vardı ve bunu muha • 
kuru duvarlar Rusların ilk yaylım ate • faza etmek lazımdı. Bu da hakikatte ol • 
şinde topların ve topçuların üzerine yı • duğumuz kadar zayıf zannedilmemiz idi. 
kılmak tehlikesini gösteriyorlardı. Bu Düşman filosunun yürüyüşL\ büyük ba • 
tnrzı müdafaa Türkler içın düşmanları _ taryaların ateşi altında kalmaktan korb 
nın hücumundan daha tehlikeli oluyor • tuğunu anlatıyordu. Halbuki filoya karşı 
du. yalnız bir ccoulevrineı> kullanabilirdim. 
Topların ağızlarının genişliği itibarile Fakat bunun da çapı 60 libre gülle idi. 

heybetli, fakat ilk atıştan sonra bu muaz. Türkler bunu kaleye tabiye etmekten zi • 
zam taş gülleler yüzünden pek az kor • yade terketmişler denilebilirdi. İki direlıi 
kulacak bir halde bulunan toplar Avrupa üzerine istinad ettirilmiş ve filonun yo 4 

, ve Asya kıyılarındaki kalelerini en esaslı luna amudi bir istikamette tevcih olun • 
ı • bataryalarını vücude getiriyorlardı. İki muştu. Ürerine küçük çapta birkaç tol 
1 sahildeki kalelerin ateşleri ÇanakkaJede yerleştirilmiş olan yüz ctoise.t kadar U<ı 

1 

blrbirlerine makasvari kavuşuyorlardı. zunlukta bir burun buccoulevrince, i saJi .. 
Fakat methaldeki iki kalede birbirine •· lıyordu. 
nşır erişmez bir halde idiler. 

Tamamen tunçtan yapılmış olan bu --·--
(Arkası var) 

'---·························--
Şehzadebaşı 

TURAN TJyatroiunda 
Bu gece 

Ne Umduk Ne Çrktr 

topların namluyu kundağa yapıştıracak 
ctourillon, ları, ni.pn almağa hizmet e
decek arpacıkları yoktu. Yalnu. oyuk ağaç 
parçaları üzerine istinad ettirilmişlerdi. 
Ayni zamanda taştan yapılmı~ bir kütle 
t 1 büyük vodvil 8 perde op ann arka kısımlarına dayanarak ge. 

Atili• Serç ve Miçe 
riyc tepmelerine m!ni oluyordu. Kum ti- nryete ırupları 
zerine yatırılmış birçok toplaı·la beraber -····-··----····-··-·· .... -· ....................... . 
müteaddid havan topları bır muhasaraya 
karşı koyacak tertibattan ziyade bir mu
hasaradan bakiye kalmış enkaza benzi -

... yorlardı. 

~~~;;=~~=;;~~~~~ İşte ben vasıl olduğum zaman Çanak • 

İlan Tarif em iz 
Ttk altun aantlml ~· 

Dr. Ihsan Sami ~••llll·~ kalenin hali bu idi. Yedi saffı harb gemi· 
ö r. 5 0 R 0 K Ş U R U B U si (ki ikisi üç güverteli idi) ile iki cfr~-

ÖksUrOk ve neres dar ığı, boğmaca gate,den mürek«eb Rus filosu methalde 
ye kızırnıık öksUrükleri için pek tutunmasına hizmet eden muvafık rtiz • 
tesirli Haçtır. gardan istüade etse M. Elphinstonun ii _ 

Herkes kullanabilır. mid etmiş olduğu muvaffakıyeti elde e-

, c' 
ealtil• 400 lı11ruı f · 
.ahil• Z50 » ~ 
.alail• 100 » 

Oördiincii ealtil• 100 >, 
ı, ealıilel.,. 60 » 
Son .ahil• 40 » 

İdanb~ Orman ~fidiirlüğünden: 
derdi. Buna karşı Türkler hiç bir mAnıi 
tedbir almamışlardı. 

İstanbulun elli fersah garbında. Ada -
lardenizi ile küçük MarmaradeniZi arasın
da kitin olan Çanakkale Boğazı Troyes 
sahilinden Lamp.5aque (Lapseki) kar§ı -
sında Gellboluya kadar imtidad eder. Tak 
riben on iki fersah tutan bu yerin geniş
liği müsavi değildir. Muhtellf noktaları 
vardır ki orada Avrupa ve Asya toprak
ları (ki Boğaz ile ayrılmışlardır), üç, 
dört yüz ctoise• lik mesafeye kadar bir

Muayyen bfr müddet zarfında 
fazlaca mlkdarda ilin yaptıracak .. 
ıar ayı-ıca temilAtlı tatifemizden 
Ut.ifade edeceklerdir. Tarn, yarma 
ve çeyrek 1&yfa ilAnlar için ayrı 
bir tarife derplJ edilmiştir. 

' Florya Teşçir sahasında yapılacak galvaniz borularla IU tesisatı açık eksiltme
ye konulmuştur. 

1 - Tesisatın muhammen bedeli 3939 lira 54 ku?'U§tur. 
2 - Muvakkat teminst c296. liradır 
3 - İhale l/Mayıs/1939 tarıhine rnüsadif Pazartesi günü saat .14, de VilAyet 

Orman Müdürlüğü binasında Orman Alım Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Tesisata aid proje şartname ve evrakı sairesi Orman Müdürlüğünde gö
rülebilir. 

Talihlerin teminat mektublarile birlıkte ihale ,iÜnilnde saat 14 den evvel komis
yona müracaat etmeleri liz.ımd.ır. c2568, Lbirlerbuı Yaldasırlar. Çanakkaleniıı iki 

Son Po,sta'nın tıcart !!anlarına 

aid iıler için ıu adrese müracaat 
edilmelidir: 

ıı&.ncılık K:olleidU Şirketi 
J[ahn.m&nı•dıe Baa 

Ankara cadclMI 

, 
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BiR iNGilil CASUS 
• • • .. .. T.,,..,. ...... .. .... DDnkO Futbol Maçları 

Bemm yaptıgım ış bu~un har~. e~na~ı~~a Galatasaray çok güzel bir ogunda1' 
yapılan casuslukların en muhımmı ıdı sonra Ve/ayı 4 - 1 gendi 
Ammer'in bürosundan çaldığım kop-j dirdim. İlfive olarak da, firmanın iste

ye kağıdına gelince, ne kadar namuslu diği elektr.ik alat ve edevatını mufas -
ve ne kndar kabiliyetli olurlarsa olsun
'lar, ajanlarımızdan hiç birisine itimad 
etmiyerek bun~ bizzat kendim gönder
miye karar verdim. Almanya aleyhin
ide çalı~makta olan İngiliz istihbarat 
servisinin İsviçre ve Hollandada mer -
kezleri vardı. Bural~daki ajanlarımız 

alelade birer tüccar maskesi altında iş 
görürlerdi. Aslına bakarsanız, bunlar 
bo.ş v:ıkitlerinde esasen ticaretle meş
'gul o uı lardı. Ben, kendileri vasitasile 
İngiltcreye mektu b ve saire göndere -
bilece(tjm yarını düzineye yakın bu çe
şid adres biliyordum. Vakıa bu adres
lerden istifade etmek her zaman için 

salan yazdım ve tesisat için icab eden 
paranın, güya benim bir hafta sonra 
bulunacağım adresi göstererek, oraya 
derhal gönderilmesini rica ettim. Ben 
mektubuma, ayrıca, tesisat için lüzumu 
olan aıat ve edevatımın listesini cMaas• 
firmasının bütün şubelerinin derhal 
harekete geçmelerini temin kastile, üç 
nüsha oiarak gönderdiğimi de ilave et
tim. Ben bu listeleri elektrik alat ve 
edevatına aid bir kataloğtan kopye et
miştim. Bu da pek tabii idi .. Bu gibi si
parişlerde her firma böyle hareket e
derdi. .. 

Fenerbahçe yaptığı hususi bir maçta Perayı 7 - 2 mağlub 
etti. Bisiklet yarışları da cok zevkli oldu 

tehlikeli bir işti .. çünkü bunlardan bir 
Kısmının Almanım tarafından keşfedil
mesi ve o adrese gidecek bütün mek
tuplarırı Almanlarca okunması pekala 
müll\kündü. Karı Lodi'de da•hil olduğu 
halde İngilteredeki bütün Alman ca -
susları hep bu yiizden yakayı ele ver
mişlerdi... 

Babamın eski arkadaşlarından bir 
tancsin;n, Ho1landarun Eyndhoven seh
rindeki elektrik a1at ve edevatı s·•nn 
cMaas ,.e Ortakları> adlı bir şirkette 

telmik bir eksper olarak bulunması 1n
mamen tesadüfi bir mahiyeti haizdi. 
Bu firmn. bugün de, elektrik alat ve e
devatı kader radyolarile ve radvo alfıt 

ve edevatile meşhurdur. Babamın bu 
eski arkadaşJının casıu~Juk i,terile en 
ufak bir alfıkası bile olmadığı gibi böy-
le bir alaka peyd:l etmeği de kat'iyen 
arzu etmezdi. Dünyada babamın bu cu;

ki arkr.daşmdan daha sessiz, daha mü
tevazi. daha temiz bir insan buluna -
maz!. Fnkat beıı daha• Almanyaya P.eç
meden önce, babamın bu eski arkadaşı 
vasıtasile mektub yazabileceğim ihti -
malini düşünerek, babama, münas.ib bir 
şekilde işi ark~.1aşma açmasını rica et
uıiştim. Babam derhal arzumu is'af et
ti. Ken<li arkadaşına bir mektub yaza -
rak, sayet Almanyadan manasını pek 
te anlıvamadığı bir mektub alacalk o
lursa bunu derhal İngiltereye gönder
mesini rica etti. 

Arkadaşının, bu teklifine muvafa -
kat edip etmediğini babamdan duy -
madun; fakat ben onun bunu ka1bul et
tiğine emindim. Zavallı ihtiyar, ken -
disini bir casus olarak kullandığımızı 
bilseydi mutlaka kalb sektesinden ö -
lürdü. Fakat, bu keyfiyet - zaval -
lının hatınna bile gelmezdi... Al
manyadan İngiltereye doğrudan doğ -
ruya mektub gidemlyeceğine gö -
re eski bir arkadaşının belki de 
ailevi mektublarının kendi adresi 
vasıtasiie gelmesinde tabiatile, onca 
hiç bir mahzur olamazdı ... 

İşte ben kopye kağıdını bu adresle 
göndernıck niy€~incie idim. Benim pla
nun şu idi: Ben Ammer'i de beraber 
aldrak - çünkü yukarıda anlattığım se
beblerden ötürü Ammer iznini kul -
lanmak imkanını bulamamıştı - Noel 
yortularmı geçirmek üzere, o zamanlar 
Almanbrın işgali altında bulunan Li
yej'e gittik .. şehirde tanıdığımız falan 
olmadığı için otel1erden birine indik. 
Ben oradan şuna buna bir sürü mektub 
Jnr yazdım. Bu arada, otelin ismini fa
lan tasıyan antetli zarf ve kAğıdlar -
dan bir ikisini de cebime yerleştirdim. 
Geceleyin, Ammer'in uyumasından bil
istifade, Eyndhoven'deki c Maas> fir
masına, bu firmanın seyyar memurla
rından biri sıfatile bir mektub yazdım. 
Benim tahminime> göre, harbe rağmen, 
böyle tmunmış firmaların yüilerce 
seyyar memuru Almanya ve Belçika 
dahilinde harıl harıl dolaşmakta• idiler. 
Ben cMaas> firmasına yazdığım bu 
mektupta, fevkalade kArlı bir siparişle 
karşılaştığımı: Liyej'deki çok mühim 
bir müessesenin elektrik tesisatının bir 
kontak yüzünden kfunilen mahvoldu -
ğunu, s imdi bu müessesenin yeniden 
elektrik tesisatı y~mak istediğini bil-

Neyse .. ben üç nüsha olarak yazı m~
kinesile teksir ettiğim listelere mektu
bu da ilave ettim. Fakat, elektrik iılat 
ve edevatına aid listeleri teksir ettiğim 
kopye kfığıdlarmdan bir tanesini de, te-
sadüf en cunutulmuş• gibi, listenin ikin
ci kopve.sile üçlincü kopyesi arasında 
bıraktl!n. Tabii arada bıraktığım bu 
kopye kağıdı. şu bizim Ammer'in oda -
sından aşırdığ1mız, Folkenhayn'in ra-
porunun hülasasını ihtiva eden · 
mrl11dud kopye kağıdından baş - Haftanın milli küme maçı olan Gala -
ka bir şey değildi.. Fakat mek- tasaray - Vefa karşılaşması dün '!'aksim 
tubu açtığı 1.aman sansörde uya - stadında oynandı. Maçı takriben 6000 ki· 
yanacak intibam, ctesadüfen unutul- §ilik bir seyirci kalabalığı seyrettl (Ha -
muş• kapye kağıdı intibaından başka sılat - 1000 lira)· 
türlü olmıyacağına emindim. Benim Maça oldukça geç, saat 17 yi 15 geçe 
sahsi k~naatim bu idi .. Bu usulün yüz- Galatasarayın akını ile baılandı. İlk da • 
de yüz emin bir usul olmadığını ben de kikalarda iki tarafın da iyi oynayamadığı 
bilivormn. Fakat ' bu gibi vaziyetlerde görülüyor. Fakat yava§ yavaş Vefanın •· 
•haber uçurma=> hususunda kullanılan çıldığı görülüyor ... 4 üncii dakikada Hak

kıdan derin bir pas alan Vefalı Sullıi sıkı 
bir şüt attıysa da avut oldu. Bunu müte
akib Galatasarayın bir kornerinı _Vefa 
kalecisi çeldi. Arkasından Vefanın attığı 
frikiği Osman yatarak kurtardı. 10 uncu 
dakikada Sala.haddinin fevkalade bir pa
sını Necdet atamadı. Oyun zevkli ve he
yecanlı g~çiyor. İki taraf da bırbirine 
denk oynadığından her iki kale de sıra ile 
tehlikeler atlatıyor. 20 ncı dakikada Muh 
teşcmin fevkalade bir §Ütünü kaleci Oı -
man harikulade blr plonjonla kornere at
tı. Korner G. Saray kalesini karı~tırdı ise 
de netice vermedi. Sarafim soldan Vefa 
hatları arasında mekik dokumağa başla -
dı. 30 uncu dakikada bir hücumu Vefalı 

Lutfü 18 çizgisi üzerınde elle kesti. Fri -
kik... Vefalılar topun ilerisind" bir sed 
vücude getirdiler. Buduri Vefalıların a • 
rasına girdi ve vuruş yapılırken yere 
yattı. Frikiği çeken Salıihaddin bu ara -
lıktan topu Vefa kalesine sokuverdL Ve
fanın gayretli oyunu devam ediyor. Bil .. 
hassa rakiblerini yakından marke ediyor
lar. 34 üncü dakikada Vefa 18 üzerinde 
bir frikik kazandı. Galatasaraylılar kale 
önünde bir mania yapmadıklarından eski 
Güneşli, yeni Vefalı Hakkı bomba gibi 
bir şütle Vefanın beraberlik golünü attı. 

bütiin diğer usulJer de ayni derecede 
yli?.de yüz emin depillerdi .. hatta doğ
ruc:unu i ferscniz. mutad olarak kulla
nılan diğer muhabere usullerine benim 

daha az itimadım vardı. Benim kopye 
kfı.ı'hdını muhtevi mektubu eline ~ra -
cak olan sansör. ilk önce mektubu, son
ra sırflc:i!e birinci, ikinci kopyeleri o
kuduktnn sonra, kopye kağıdını bula
cak, vederhal bunun tesadüfen unu -
tulduğuna zahib olncak, bundan önce 
iki defa okuduğu şeyi bir de tersinden 
okumağa hiç te Jüzum görmiyecekti. 
S"nsörün elinden geçecek olan mek -
tuplarm içine hiç bir gizli vesika kon-
mıyacağını sansörler çok iyi bilirler -
di .. İşte ben bu kopye kağıdını böyle 
bir muhakemP ve mantık silsilesine da
yanarak göndermiştim. 

Bundan sonra cereyan eden hadise -
1er muhakememde, hesablanmda ya
nılmadığımı gösterdiler.. Falken -
hayn'in en gizli bir raporunun hütasa-
sını taş1yan kopye kağıdı muvaffakiyet
lc yerine gitti. Sonradan öğrendiğime 

nazaran mesele şu şekilde oereyan et
mis: Yukanda izah ettiğim pe -

sikolojik sebeblere istinaden san -
sör, tahmir ettiğim gibi hare -
ket etmiş .. Mektubu okuyarak üstüne 
mühürünü ve csansörce görülmüştür• 
ktıydini basarak yerine göndermiş .. ba
bamın Hollandadaki dostu mektubu a

lınca, fena h~f de şaşırmış .. hatta ma -
hiyetini anlamıyarak, ilk önce bunu 
ciddi bir mek-tub bile telakki etmiş .. 

(Arka.n var) 

······························································ 
Nöbetçi 

""'\ 
eczaneler 

-·· Bu rece nöbetçi olan eczaneler ,onlardır: 
İstanbul cihetindekller: 
Şehz:ıdebaşında: (Asa!), Emlnönünde: 
(Bensnson), Aksarayda: (Pertev), A -
lemdarda: (Eşref Neşet), Beynzıdda: 

(Haydar), Fatihte: (Vltall), Bakırkö -
yünde: (Merkez), Eyübde: (Arif Beşir). 
Beyoğlu cibetindekiler: 
Tünelbaşında: (Matkovlç), Kalyoncuda • 
(Zaflropulos), Taksimde: (Kemal Re -
bul). Ş~<le: <Pertev), Beşlktaşta: (Nail 
Halid). 
Boğaziçi, Kadıköy n Adalardakiler: 

Birinci devre karşılıklı akınlar ve he
men hemen müsavi bir çarpışmadan son
ra 1-1 beraberlikle bitti. 

İkinci devre 
İkinci devreye Galatasaraylılar ortalığı 

heyecana boğan aeri akınlarla başladılar. 
Bugün mükemmel oynıyan solaçık Sara -
fim 5 inci dakikada bütün müdafaayı ve 
kaleciyi şeri vücud çalımlarile geçerek 
G. Sarayın galibiyet golünü attı. Vefalı -
lann mukabil akınlan semere vermedi 
Oyun çok güzel oynanıyor. 12 nci dakika
da Budurinin sıkı şiitümi direk çevirdi. 
Herkesten evvel topa yetişen Süleyman 
G. Saraya üçüncü golü de kazandırdı. Ve 
fanın mütekabil sıkı bir akınında Gazinin 
enfes bir volesini Osman havada uçarak 
kornere ııttı. G. Sarayın ağır bastığı ga -
riilüyor. 37 nci dakikada aağ açık Necde
tin seri bir dalışı golle neticelendl Ve 
maç G. Sarayın 4-1 gaıebesile sona erdi. 

Maç dünkü tahminim.iz gib• çok ııkı ve 
heyecanlı oldu. İkinci devrede çok üstün 
bir oyun oynayan G. Saray bu farklı ne
ticeye ula§tı. 

Kadıköyüncte: <Halk, Hulüsl Osman>, 'fis
küdarda: cittihad), Sarıyerde: (Nuri), 
Adalar:la: <Halk). 

Takımda kaleci Osman, bek Adnan ve 
solaçık Sarafim harikulAde bir oyun oy • 
nadılar. Faruk güzel kurtarışlar yapmak
la beraber daha formda değildir. Haf hat 

Dünka maçta btr Ç<ıTPırna 

tı muvaffak oldu. Forvedde Sal!haddin 
ve Budurinin verdiği her pu yerini bu • 
luyordu. 

Vefalılar birinci devrede kıymetli ra -
kiblerine karp çok muvaffak oldular. For 
ved hattının f(ltörlüğü mükemmeldi. Fa
kat ikinci devrede G. Sarayın oynadığı 

güzel oyuna boyun eğdilet'. Takımda bek 
Vahid. sağ iç Hakkı. santrfor Gazi ve 
kardeşi Mehıned mükemmel oynadılar. 

Haf hattı vazifesini yaptı.. 
Galatasaray: O.sınan. Faruk. Adnan. 

Musa. Bedii. Yusuf - Necdet. Süleyman, 
Salahaddin, Buduri. Saraf ım ... 

Vefa: Azad - Vahid, Karabet - Süley. 
man, Lutfi. Şükrü • Muhteşem, Hakkı. 
Gazi, Sulhi. Mehmed ..• 

Hakem: Refik Osman (Beşl.ktaı). 

Tarık Ö7.erengin 

Dun oynanan diğer maçlar 
Dün Şeref ve Taksim ıtad!annda milU 

küme haricinde kalan takımlar arasında 

1 

de'9'&lll eden kupa maçlarından blr ~ 
dalı& yapılm1§tır. 

Galataıençler 1 - Bodalrd 1 
Şeref stadında sabahleyin yapılaD il' 

maç çok sıkı geçmif, birinci devre Gali ' 
tagençlerin 1-0 pllbiyeWt bltmiitir. l • 
kinci devrede hakim bir oyun tuttut,
Bozkurt (eski Barkohba) da bır gol yll' 
tıJmdan maç 1-1 beraberlikle neticeleO • 
mifür. 

Demirspor 1 - Beylerbeyi 1 
Liıe yeni giren Demirsporun bu 11'1•9' 

alika ile bekleniyordu. tık dakik.ala~ 
Demirspor ilk golü yapmış. Beylerbe1" 
devre sonlarında buna cevab verrniştif 
Birinci devre 1-1 beraberlikle bitmi~· 

İkinci devrede sıkı hücumlar yap-' 
1 Demirspor bir gol dahli atarak Beylerbt' 
1 yini 2-1 mağlQb etmiştir. 

(Silleymaniye, Şişli) muhteliti 4 .,,,, 
ı•ü" 1 (Kasımpaşa, Galataspor) muhte ı 

u;uienin tertib ettiği muhtelitler k'!:11 
§Ilaımuına dün Tak.tim stadında lfllP' 
küıne maçından evvel devam edildi. 1-f~ 
telitler §ampiyonluğunu kazanması Jll~ 
teml olan (Süleyınaniye, Şışli), (Kasıı21, 
pap. Galataspor) muhteliti ile karşılaf 
tı. 

Kalabalık bir seyirci önünde oyn~ 
maç çok ~zel oldu. Süleymaniye, ~. 
muhteliti seri akınlarla rakibini ıor1'1" 
mağa başladı ve Agq? ilk dakikalarda ' 
gol attı. Bunu ikinci ve üçüncü goll 
takib ettL Birinci devre 3-0 Şlfll, Silllf 
maniyenin ga1ibiyetile netıcelendL 

İkinci devrede güzel oynamakta de~ 
eden Silleyrr.aniye, Şişli soldan yap• 'I 
bir akında Hıraç'ın attılı harikulAdt ~ 
flitle dördüncü golil de kazandı. Bir rJJ , 
det sonra bir penaltı lu.zaruın ~ 
p, Galataspor bu suretle yegAne golf 
yaptı. Maç bittiği. vakit Silleyınaııf ıs' 
Şifli oyunu 4-1 ka.zaıımıJtı. Bu maçta , 
iki muhtelit de seyircilere çok zevkli d' 
kikalar geçirttiler. 

( Devamı 15 lnd Ayfada ) 

Vefa kaleıı öntıncle Galatasaray muhacimleri 



~NİSAN 

Çocuk bayramı dün' 
merasimle kutlulandı 

n (Baştarafı 4 üncü sayfada) 
leh Undan sonra 12 nci okuldan bir ta

e duygularını anlatmıştır. 

. Şişlide 

ci~a;li. Ha1kevinin önünde saat 11 de 
ı3nrn ılkm~kteb talebelerile halk top -
sonr ış ve lstiklfı.l marşı söylendikten 
tab a. Ha1kevı reisi tarafından bir hi -

e ırad d'lın' Şiirler e 1 ış, talebeler tarafından 
ckunmu~tur. 

F' l·'utihtc 
1ebea~ihc1 mıntakasmdaki ilk okullar ta -

sı I.> Ta keVin b yyare parkının Fatih Hal -
dır. S e akan cephesinde toplanmışlar
dosu aat 1 1 de mcrm:ime itfaive ban -

nun çald - r· • A • lanın 1°1 stıklal marsıle baş -
ıne118

1\1 buna· n sonra Fatih Halkevi 
"an b~ nrındc:ıı biıi bavramı kutlulı -" ır .. ~ 
t:-_. ~ovlt-v vermio::tir. Bunu Çocuk 
.&:.Sı rge!'YI K ( 
\>e .e urumu adına Tevfik Meral 
Cii-choc~k,arın hitabeleri takib etıniş 

...,ıı Urı t ' 
lebeı . ye mar~ı calmmış ve okul ta· 

erının ·· 1 b tene n'h "Uzt- ir ı?eçid resmilc tö -
ı ayet verilmi!;tir. 

Halkcvlerinde 
Ba:vr<! rn ü 

de d m nasebcti1e Halkevlerin -
lialk: . 1.~Plantılnr yapılmıştır. Fatih 
nunaavı(Rı:vatro şubesi, tiyatro salo -
Yes te . abalarm günahı) adlı bir pi-
b nısıı ctm· t' A iivük h' ış ır. vnca saat t 8 de 
gijrb" ır çocuk balosu verilmiş ve 

uz ÇOcuk .. b 
13 • musa akası yapılmıştır. 

evoolu v ~· r 8\ll Çoc e • 'c; ı Ha lkevlerinde vok-
Yası d ':kl'.1ra elbic:r vesaire ıtivecek es-
,_ a ı•tl'nıst A 
11.eVi k" .. . · ır. vrıca Beyoğlu Hal-
}{ilvos 

0;~~.~uk _subesinden bir hevet, 
tan11 te.-~~ une ~ıderek kövlülerle bay
tına eıı-· et:nış, hevet köy cocukla -
tır. ıse, yıyecek ve ilaç dağıtınıf -

Saat l S t -
CUk E . e Dagcjlık Kulübünde Ç<> -

sır eme K . 
tarafına urumıle Şişli Halkevi 
CUk b~ an hazırlanan büyük bir ço -

.., oo,u ve ·1 . 
rı mı~. ayrıca bir de gür-

( Baştarafı 14 üncü sayfada ) 

Fenerbahçe Perayı 7 - 2 
maglüb etti 

Fenerb h 
•iınde d' a çe - Pera takımlan dün Tak-
llıışl ığer maçlardan evvel kar§ılaş -

ardır Ma b" .. 
retnıiştir.' B~ı u~uk bir kalabalık sey _ 
tıerh h ırıncı devre 2-1 Fe • 
Ci ad çe lehine neticelendi. İkin -

evrede R b" ·1 sırıda c ıı ı e Fikret ara -
lar n . Yapılan fevkalade kombınezon • 

etıcesi .. ı-
raıııa.r a us uste beş gol yapmıştır. Pi· 
tn.~ler ncak ı>enaltıdnn bır gol atabil • 
lebesu "~ bu. hususi maç Fenerin 7-2 ga • 

F'e e tmıştir. 
b nerbah,..e· H" b _ 11 R J' • usameddin - Yaşar, Le _ 
c~ nasr: Eeşad, Ali Rıza, Muzaffer • Na. 

llera· ı, ... sa~. Fikret, Rebü ... 
Ço\riç, E Çafatıno - Civelek, Hıristo - Çim
'1 asu :a tyen, Fedon - Mesinezi. Culafi, 

liaİt arnbino, Talea ... 
enı: Şazi Tezcan. 

Dünku b ·siklet yarışlar• 
çok zevkli oldu 

•~anbuı · .. 
rıurıcusu d"serı bısıklet yarışlarının so • 
Yapılın un Topkapı - Silivri arasında 
tn. ıştır. 150 kil .• et Ya ometreluc mukave -
biaikleı;f ~lan bu müsabakaya Kocaeli 
tıarı net· e1rı de iştirak ctmi§lerdır. Alı -

ıce e . l _ lI rı Yazıyoruz: 

1 dakik aralambo (Süleyman'ye) 5 saat 
2 a. 

- 'l'o k 3 _ İb r um (Feneryılmaz). 
1 _ .. rahim (Kocaeli). 

1'ıta Şukrü (Kocaeli). 
r nbuı b' k Ctle bit . !sı let müsabakaları bu su • 
?natıiyedmıştır ve umumi tasnifde Süley -
'l'orıcu en Haralamöo İstanbul bır'ncic:i, 
~ ın da ik' . t!dera ıncısi olmuşlardır. Bisiklet 
tı... syonu k d'l . "\:C!ktır en ı erme birer kupa ve -... 

Ankarndak' b' . A. • ı ısiklet yarışı 
llkara (li 

rl§larırıı ususi) - Ankara bisiklet ya 
il\ Safe ~ sonuncusu dün l~O kilometre 
~'>. uıerinde l ~tsi Yar t yapı dı. 9 koşucunun gir. 
derece ış a Orhan (Ankaragücü) jyi bir 
Olqu. ~:~Ptı ve Ankara bisiklet birincisi 

ıcele.r şudur: 

büz çocuk müsabakası yapıhnı.ştır. 
Halkevleri salonlarında ve sinemalarda 
çocuk temsilleri verilmiş ve filmler 
gösterilmiştir. 

Halkevlerinde tertib edilen müsa -
mere ve konferanslara hafta içinde de 
devam edilecet..."tir. 

Kasımpaşa Çocuk Esirgeme Kuru -
mu da dün 124 çocuğa elbise verilmiş, 
reçel ve ı:;ekerleme!er dağıtılmıştır. Ka 
sımpaşa mıntakasındaki yoksul çocuk
lar da kamyımlarla gezdirilmiştir. 

Dün, öğleden sonra Divtbyolunda 
Çocuk kütübhanesinin -4 üncü açılış 
yıldöni;mü münasebetile bir merasim 
yanılım~tır. Merasime İstiklal marşı i
le bashnmış. Çocuk Esirgeme Kuru -
mu Eminönü baskanı Dy İhsan Sami 
tarafından bir soylev verilmiş, çocuk
lar tarafından şiirler ve hitabeler okun 
muş ve davı:>tlilere bir çav ziyafeti ve -
rilmiştir.Eminönü Halkevinde de bir ro 
ruk resim se?" isi acı1mıc;tır. Aksam Kız 
San'at mektebi talebesi, kendi günde
liklerindc-n artırd.klan nara ile fakir -
t<>re> da"ıtıhtak üzere biz1at hrl·ırla -ı 
r)1lrlan yüzl<'rce kız ve erkek oocuk el
bisı>lerini Beyoğlu Cocuk Ec;irgeme 
Kurumu emrine tevdi etm~lerdir. 

Edirnedc Cocuk bayramı 

Edirne (Hwmsi) - Milli Hakimivet 
ve Çocuk bayramı şehrimizde coşkun 
bir c;ekiide kutluianmıştır. Merasin'ıe 

sabah raat l O d-:ı Cümhurivet alanında 
b:<t.,Janmı ~ır. Binlerce halk, mektebli -
lc>r, hükfrrnet erkan• hazır bulunmuş -
lar, nutuk1ar. şiirler söylenmiş, yanı -
lan geçid rec;rnine Edirnede bu unan ü
niverc;ite1iler de iştirak etmişlerdir. 

Atatürk anıtına bir ~k çelenkler 
konmuc;·ur. H[l'kevinde ırürbüz. çocuk 
müsabakası y~l'ılmış, stad<la Boğaziçi 

lisesile Edirne lisesi futbolcüleri kar -
şılasmı~lardır. Mekteb!crdeki müsame 
reler de çok ~iizel olmuştur. 

o a arı 
1 - Orhan 4 saat 29 dakika 15 saniye. 
2 - Nuri Kuş (Pek az farkla). 
3-0sınan. 

Ankaradaki 
Dünkü maç 
Ankara 23 (Hususi) - Bugün 19 

Mayıs stadınd;. kaldbalık bir seyirci 
kütlesi karşısında milli kiline maçla -
rından İzmirin Ateşspor takımi1e An -
kara Demirspor takımlan karşılaşması 
oldu. Birinci devre 3-1 Demirspor le -
hine bitti. İkinci devrede iki gol daha 
· an Demirsporlular maçı 5-1 gibi bü
yük bir farkla kazandılar. . ............................................................ . 
Tayyare piyangosu 
Tokat talihlileri 

Berbu Mtı.8t.tıfa Fikriye Atan 
Tokat (Husust) - Türk Hava Ku -

rumunun 26 ncı tertib altıncı çekilişi
nin 25.000 lira kazanan talihlileri bu -
radadır. Bunlar Singer dikiş makine -
!eri kumpanyasının Tokat bürosu öğ -
retmeni Bay~n Fikriye Atan ne her -
ber Mustnfa Mutlualtındır. 

Bu bileti beşinci keşideye kadnr ber
ber Mustafa almakta olup son k ide
de bir lirası olmadığından yarısın ala 
mamıs ve bu suretle bu bilete Bayan 
Fıkriye iştirak etmiş ve isabet E'd n bu 
paradan 1 2 5 O lirasına da ortak olmuş
tur. .... ..... ---····-.. ··------·---·-·---....... 

ZAYi - 927 - 928 eeneaı Qorlu fJücaaddtn 
Uk mektcblnddn aldıfını tehadetnamemı tay 
bettlm. YtnlsinJ aJ:ıcdımdan Mkt.slnln bük 
mü )'Oktur BlllAll Blttan 
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GazPtemızde rıı{:.n yazı ve 
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Devlet demiryolları ve limanlari işletmesi Umum idaresi ila 1Jarı 

l - Devlet Demiryollannın istasyon ve gar işlerinde çalıştınlmak ve yetiş • 
tirilmek üzere a§ağıdaki şartlan haiz olanlardan yüz memur alınacaktır 

2 - Şartlar §Ulllardır: 
A - Türk olmak. 
B - Faal hizmetlerde çalışmasına mani mhhi bir arızası olmadıib İdarenin 

aıhhat "kurulunca tasdik olunmak. 
C - Yaşı otuzdan yukan olmamak. 
Ç - Askerliğini yapmış olmak. 
D - Liseden mezun olmak veyahud lise derecesinde tahsil gördüğünü Maa • 

riften tasdik ettirmek. · 

E - İyi huy sahibi olduğunu ve hiç bir şekilde mahkCı.miyeti olmadığını tev -
sik etmek. 

F - Bu ilanda yazılı §artları kabul ettiklerini mübeyyin bir ıaahhüdname ve 
noterden musaddak kefaletname vermek. 

3. - İstiyenlerin istidalannı ve yukarıdaki şartlan haiz olduklannı gösterir 
v:sıkaları ~nkara, Afyorı, İzmir, Adamı. ~latya Balıkesir, Haydarpaşa, Sirke
cı .. Kayse~ı ve Erzurum İşletme Müdürlüklerine ve Mudanya, Trabzon İşletme 
Arn rlıklenne tevdi edeceklerdir. 

4 - Sıhhi muayenelerinin yapılması için istidalarındaki adreslerini vazilıan 
yazacaklardır. 

5 - Fazla tafsilat için İşletme Merkezlerindeki garlarda asılı bulunan ilanları 
okumaları ve müraraa!lannı ona göre yapmalan ilan olunur. cl364> c256tf> 

~ 

Afyon 'stasyonunda yapılacak 150 metrelik kömür yolu ile, curuf kanalı m
şantı kapalı zarf usuli~e ve vahidi fiat üzerinden eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu ınşaaıtın muhammen bedeli 249)0 liradır. 

2 - İstekliler bu işe aıd şartname vesair evrakı Devlet Demiryollannın An· 
kara. Sirkeci ve Afyon veznelerinden ı2;; kuru§ mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 8/5 1939 Pazartesi günü saat 15 de D. D. Yollan Yol dairesinde 
toplanacak merkez l inci komisyonca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektubları ile birlikte qa
ğıda yazılan teminat ve vesaiki ayn: gün saat 14 de kadar komisyo:ı reislilfne 
tevdi etmiş olmalan lfızımdır. 

A - 2490 sayılı kanun ahkamma uygun 1872 liralık muvakkat teminat. 
B - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar . 
C- Bu gibi işleri bac:armıc; olduğunu mübeyyin vesikalar. cl417> c2652> 

gJI ı 1.111111111111111? 11111ı~!1ı1•111111111111111111111111111111111111111111111111111ın 11111111111111111111111111 uma 
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--- Birinci Keşide : 11 / Mayıs/ 939 dadır. ---- Biiyi:h illram·ye: - Liradır ... • ---- Eundnn başka: 15.000, 12.00 l, 10.000 liralık ikramiyelerle 
_ 20.0JO ve 1 .O ıU liralık i ,.i adet mükafat vardır ... 
;;;;; Yem tertipten bir bilet alarak iştirak elmeği ihmale tmeyiniz. Siz de 
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16 Sayfa 

Türk · gibi kuvve-tli 
SOzO Boş Değildir. 

ÇAPA MARKA MÜSTAHZARATI 
Bu aOzl teyld eden gOzel JU'"d topreklerının biricik imal k•yn•Oıdır. 

Arpa unu 
Bakla unu 
Yulaf unu 
Nohut unu 
Çavdar unu 
Pirinç unu 
Kornfl:u 
Bezelya unu 
P~tates unu 
Fasulye unu 
Mercimek unu 
Buğday nişastası 
Pirinç nişastası 

Salep 
Tarçın 

Kimyon 
Karanfil 
Zencefil 
Karabiber 
Yenibahar 
Beyaz biber 
Sofra tuzu 
Kırmızı biber 
(Kutu ve 

Paketleri) 

Memlekette bu maksatla kurulmuş ve her feye rağmen <24) ıene neslin gürbüz yetişmesine 

tevakkuf.uz hizmet etmif yegAne Türk ıan'at evidir. Yavrularınıza, doktorlarınızın tertip ve 

tavaiyuile vereceğiniz bu gıdalar mutlak huzurunuzu temin edecektir. 

Dünya a beynelmilel şöhreti haiz eşlerile kat'iyyen omuz omuzadır. 
Daha OstOnOnQ,ı bulunmBSı mOmkOn değHdır. Te1'mil mOstı:ıhztıratınıız mubnyyerdir. Her yerde daima taze 

olarak bulacaksınız. Adres ; Befil.hıf - Kılıcali M. NURi ÇAPA Tel. '40337 

Çünkil ASPİRiN senelerdenberl 

her fürlü soğukafgınfıkfarına ve a~

rılara karşı tesiri şaşmaz bir ll~ç • 

oldu{iunu isbat etmiştir. 

• • 
AS P 1 R 1 N ln tesirinden emin olmak IÇln. 
'ütfen Eij markasına dikkat ediniz. 

SÜMER BANK 
UMUM MÜDÜRLÜGÜNDENı 
Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarımız için 

HURDA DEMiR VE ÇELiK ALINACAKTIR. 
Alikadarlann teılim edebilecekleri miktarlarla zirdeki taelllbll 

mahallerinden her banai birine nazaran fiatlannı Nilan aonan• 
kadar Ankarada Snmer Bank Umum Müdlrlüğüne bildirmeleri : 

İstanbuJda tercihimize a6re Ha7darpqada Vaa-onda Yeya irae 
edeceğimiz vapurda 

Ankarada Vagonda 
~ Filyos - veya Zonguldakda Vagonda 

~---------------------! ________________ _.., .......... Şartname talep üzerine alakadarlara meccanen ıönderilir • ..-_. 

~-----------------------------------~~~------.............. ~ 

Vapurların haftahk hareket tarifesi 
24 Nilaa ... an/ 1 Mayıaa kadar muhtelif hatlara kala<acak vapurlann 

isimleri, kalkıt ,Un ve saatleri ve kalkacaklan rıhtımlar. 
Karadeniz hattına ·- Sah 12 ae (Cumhuriyet), Perşenıb.2 12 de (Aksu), 

Bartın hattına 

hmit hattına 

Mudanya hattına 

Karablga hattınıı 

Bandırma hattına 

İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

Fszar 16 da (Güneysu). Galata nhtımuıdao. 
Salı 18 cfo (Antalya), Cumartesi 18 de (Ülgen). Sir
keci rıhtımından. 
Sah, Perşembe ve Pazar 9,30 da (Uğur). Tophane 
nhtımmcıan. 

:Her gün 8.45 de (Marakaz) sistemi vapurlardan 
b~i. Cwnartesi ayrıca 13,30 da (Trak). Tophane rıh-
t1mındaıı. 

Salı ve Cuma 19 da (Bursa). Tophan.? rıhtımından. 
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8,15 de ('frak). Ay

rıca Çarşamba 20 de (Ülgen) ve Cwnartesı 20 de 
(Anta.iya). Tophane rıhtımından. 

Pazar saat 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
Çarşamba 15 de (Sı.ıadet), Cumartesi 15 de (Mer -
sin). Sirkeci rıhtımından. 

İzmir sür'at hattma - Pazar 11 de (Ankara). Galata rıhtımındar_ 
Mersin hattına Salı lO d& (Çanakkale), Cuma 10 da (Etrüsk). Sir

keci T'htımından. 
Not: Vapur seferleri hakkında her türlü malumat aşağıda telefon numara. 

ları yazılı acentelerden öğrenilir. 

Karaköy acenteliği Karaköy, Köprübaşı 42362 
Galata acenteliği - Galata, Deniz Ticareti Müd. 

bi~ası altında 4L 133 
Sirkeci acenteliği - ~ r .eci, Yolcu salonu 22740 

MOBiLYA MERAKLILARINA 
Sandal1alar, Karyolalar, Porlmantolar 

vesalr her neTi ve ıık mobilyalar 
FABRİKA f,AilNA SATILIYOR 

Asri Mobilya Mağazası : Ahmet Feyzi 
latan bul, Rızapa,. yokufu No. 68 1 el. 23407 

MEKTEP VE HASTANELERiN 
ihtiyacı olan Battaniye, Yatak, Yorgan, Çarşafı n 

Havluları lstlmbul Sultanhamam 

BURSA PAZARI HASAN HüSNü 
d• arayınız ... 

AÖARAN 
SAÇLARA 

ve SiYAH 
ı-enkte sılıht saç boyalarıdır. 
INGlLIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU - IST ANBUL 

BALTIC 
Markab 

SÜT MAK~NASININ 
Kıymetini en fazla 

kullananlar bilir. 
TOrk - Avrupa Ltd. Ş. 

Galata Poııen bepazar 61 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şubeıi 

Merkezi: Berlin 

Türlriye fUb~lniı 

Galata - İstanbul - İzmir 

Deposu: İıt. Tütün Gümrüğü 

* Her türlil 6anh ifi * 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulu' tarihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari t;er nevi Hnka mua:nılel9rl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.100 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf he.sahlarında en aJ 
SO liras• bulun-.nlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plinl 
eöre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aced 1,000 Liralı~< 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 ,, 
4 " 250 " 1,000 " 

40 " 100 " 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 " 
120 ,, 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 " 

DIKKA't: Hesablanndaki paralar bir sene içinde SO liradan ~Jı 
düşmiyenlere ikramiye çılttığı takdirde ?'o 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eyl6.I, 1 Birincikinun, 1 Mart ve 1 ~ 
tarilaleriade çeldleeektlr. 


